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EDUCAŢIA COPIILOR LA ŞCOALĂ, DAR MAI ALES ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR: IENCIU LUMINITA 
ŞCOALA GIMNAZIALA PLESCUTA, JUDETUL ARAD 

 
 „Școala este a doua casă, dar prima școală este acasă!” 
Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie. „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, 
credința, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ.  

ACASĂ reprezintă din toate aceste motive un loc esenţial de educaţie. Chiar studiile de specialitate 
indică: copiii părinţilor implicaţi în educaţia lor de acasă sunt mult mai motivaţi să obţină rezultate bune şi 
au o atitudine pozitivă la adresa şcolii şi a procesului educaţional. Iar ulterior se bucură de mai mult succes 
în viaţă. ŞCOALA nu este singura responsabilă de educaţia copilului, deoarece chiar şi înainte de grădiniţă 
- există o şcoală numită ACASĂ, locul în care un copil învaţă etica de bază şi conduita primară de viaţă. 
Din păcate, majoritatea părinţilor fac prea puţin pentru a contribui la succesul şcolar al copilului. Părinţii 
trebuie să conştientizeze că ei sunt cei care împart cu profesorul succesul sau insuccesul copilului la şcoală, 
pentru că totul începe de la părinţi şi modalitatea de educaţie pe care o abordează acasă. De aceea, părinţii 
trebuie să petreacă timp de calitate cu copilul oferindu-i dragoste şi suport emoţional necondiţionat, să joace 
joculeţe educative, să îl ajute la teme - când e cazul şi pur şi simplu „să fie acolo", prezenţi cu adevărat în 
viaţa copilului. 

Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse. Întrebarea care se 
pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative, dacă este 
pregătită să activeze constant ca un factor educativ. Familia constituie mediul în care copilul se naşte, 
trăieşte primii ani ai existenţei personale, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim 
instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a 
condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei şi care stau la baza structurării 
personalităţii individului. Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul 
educativ prin excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”. 

 Menirea şcolii este să adauge celor „şapte ani de acasă” alţii mult mai fructuoşi şi în ceea ce priveşte 
formarea şi stabilizarea trăsăturilor pozitive de caracter. Dar, înainte de a-i învăţa pe alţii cum să se poarte, 
trebuie să fim noi înşine, dascălii, modele de comportare. Prin puterea propriului nostr exemplu trebuie să 
le fim model, să fim empatici, echilibraţi, optimişti, flexibili, un bun pedagog. Personalitatea învăţătorului 
înfluenţează, în mod semnificativ, formarea intelectuală şi morală a elevilor cu care lucrează. Prin măiestria 
sa pedagogică, în cadrul lecţiilor şi nu numai, poate familiariza elevul cu normele şi regulile morale, îl poate 
determina să conştientizeze necesitatea respectării acestora. Pe măsură ce elevul cunoaşte şi înţelege norma 
morală, simte nevoia şi manifestă adeziune faţă de ea, o interiorizează, o integrează cognitiv, afectiv şi 
voliţional în structura sa psihică., determinându-l astfel, în timp, să manifeste o conduită motivată intrinsec. 

Activitatea didactică oferă învăţătorului nenumărate contexte de modelare a comportamentului 
moral-civic al copilului, atât în cadrul lecţiilor (de comunicare în limba română, de dezvoltare personală, 
de educaţie civică), cât şi în cadrul unor diverse activităţi extracurriculare (drumeţii, excursii, vizite etc.). 

Textele literare cu caracter etic au o mare valoare educativă, prin urmare învăţătorul le poate valorifica 
educativ, in vederea interiorizării normelor morale, astfel încât copilul să fie capabil să atragă atenţia celor 
de lângă el pentru faptele imorale, să ia atitudine, să-şi exprime opinia, să aibă spirit civic. De asemenea, 
copiii pot fi determinaţi să înţeleagă că oamenii sunt răsplătiţi după priceperea şi dragostea cu care îşi 
îndeplinesc munca, iar după bunătatea, hărnicia şi modestia fiecăruia ajung să preţuiască munca, să 
dispreţuiască lenea, lăcomia, viclenia, răutatea. 

În cadrul convorbirilor cu supot intuitiv se pot aborda diverse teme despre cultivarea bunelor maniere 
în rândul copiilor, despre cum trebuie să se comporte în diverse situaţii: în familie, la şcoală, la joacă, în 
autobuz, la teatru, pe stradă, la bibilotecă, la doctor, la magazin, în vizită etc. 

Printre activităţile de învăţare prin care contribuim la cunoaşterea sensului şi semnificaţiei unor 
concepte şi norme din sfera valorilor umane se pot evidenţia: jocul de rol, dramatizarea, studiul de caz, 
simularea unor norme de comportare civilizată în situaţii date, desprinderea unor mesaje din texte literare, 
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explicarea înţelesului unor proverbe, analiza efectelor unor conflicte, dezbaterea unor norme de comportare, 
compararea unor comportamente observate etc. 

Cu timpul, multe schimbări au intervenit în societatea în care trăim și odată cu ele și în modul de a 
ne educa copiii, iar așteptările adulților de la cei mici sunt altele. 

În primul rând, copiii nu mai petrec primii 7 ani doar în sânul familiei, intrarea lor în mediul școlar 
se face mult mai devreme, în jurul vârstei de 3 ani când pășesc pragul grădiniței. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că cei mici intră în grija și îndrumarea învățătoarei la 6 ani, sau chiar mai devreme cu 2-3 luni. 

În al doilea rând, trăim într-o societate în care părinții micuților sunt fie foarte ocupați cu serviciu, fie 
chiar plecați din țară, multe familii sunt monoparentale, unii părinți sunt divorțați sau recasătoriți, au copiii 
din mai multe căsnicii. Ca urmare a acestor situații unii micuți sunt în grija membrilor familiei extinse: 
bunici, mătuși, frați, etc.În aceste condiții responsabilitatea educării copilului revine tot mai mult școlii, 
părinții chiar au această pretenție de la cadrele didactice. 

În al treilea rând, ne confruntăm cu tot felul de teorii și modele de parentig, mai mult sau mai puțin 
la modă, împrumutate din diverse țări prin care părinții au trecut sau de care doar au auzit. 

Aceste modele de parentig sunt interpretate și aplicate într-o manieră personală, bazate mai puțin pe 
cunoștințe de psihologie sau pedagogie și mai mult pe propriile dorințe, interese, așteptări. 

Din chestionarele completate de părinți în cadrul activităților de consiliere reiese tot mai des faptul 
că aceștia au tot mai multe așteptări de la cadrele didactice în ceea ce privește educația copiilor lor. Simpla 
transmitere de informații științifice nu îi mai satisface. Ei solicită tot mai mult ca micuțul să aibă parte de o 
educație completă la școală, recunoscând că nu au timp pentru a face ei acest lucru acasă. În schimb, sunt 
mereu susceptibili cu privire la modul în care este făcut acest lucru în școală, propun mereu metode și soluții 
mai mult sau mai puțin viabile și corecte, emit judecăți de valoare cu privire la orice eveniment care are loc 
la școală, sunt hiperprotectori cu proprii copii în defavoarea altora, etc. 

Prin urmare, familia şi şcoala constituie factori educativi importanţi, care contribuie considerabil la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, la formarea conduitei sale morale, la integrarea sa în 
societate, la pregătirea sa pentru viaţă. 

Este datoria părinților să aducă pe băncile școlilor copii sănătoși, viguroși, pe care școala să îi 
transforme în personalități armonios dezvoltate, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul 
datoriei și cu potențial creator, prin aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind educația inițiată în familie. 

„Cei șapte ani de-acasă” sunt piatra de temelie a vieții viitoare. Ei își pun accentul cel mai mult pe 
ceea ce devine un copil mai târziu și anume OM. De acești ani depinde cum va fi integrat viitorul adult în 
societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și stilul de viață alături de cei dragi. 
Așa cum ne creștem și ne educăm copiii, așa cum ne comportăm noi, părinții, așa vor trăi și se vor manifesta 
pe viitor. 

Copiii cresc și se formează în viață într-un univers pe care-l creează părinții. 
 
Bibliografie: 
1.Cristea S., (2002), Dicționar de pedagogie, Editura Litera Educational,  
2.Druță Maria Elena, (2004), Cunoașterea elevului, Editura Aramis,  
3.Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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STILUL PARENTAL ȘI INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. IFRIM MARCELA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 37 BRĂILA 

 
 Inteligența emoțională ne permite să avem o gândire flexibilă, creativă, eficientă, profundă și 

îmbunătățește calitatea relațiilor sociale. De asemenea, inteligența emoțională, ca și capacitate dobândită, 
este corelată cu sănătatea fizică, emoțională și socială, bunăstarea, auto-monitorizare în situații sociale, 
popularitate și competență socială. 

 Viața omului este posibilă prin interacțiune, iar părinții sunt principala sursă a comunicării umane. 
Stilul parental este definit ca atitudinea pe care o au părinții asupra creșterii copilului și include trei 
dimensiuni: implicarea, sprijin în obținerea autonomiei copilului, căldura (afecțiunea). Aceste trei trăsături, 
enumerate mai sus, satisfac nevoile psihologice fundamentale ale copilului: autonomie, competență și 
conexiune și facilitează motivația lui intrinsecă.  

Stilul parental bazat pe aceste trei trăsături cauzează o mai mare internalizare de către copil a atitudinii 
părinților și adaptarea lui la comportamentul acestora, determină dezvoltarea și reglarea propriilor percepții 
și abilități, precum și dobândirea de competențe emoționale. 

 Perspectivele despre educarea unui copil pot fi împărțite în două grupuri: 
 - abordări ce țin de tipologie (afecțiunea); 
 - abordări ce țin de dimensiune (control). 
 În grupul abordărilor tipologice, adică cele ce țin de sensibilitate (afecțiunea) și de exigență (control), 

se formează patru stiluri parentale: 
 exigent (relație echilibrată între afecțiune și control) 
 autoritar (grad scăzut de afecțiune, grad ridicat de control) 
 permisiv (grad ridicat de afecțiune, puțin control) 
 neglijent (grad scăzut de afecțiune și control) 
 Stilul parental exigent creează cel mai sănătos mediu pentru un copil în creștere. Părinții care 

manifestă acest stil parental sunt ușor de recunoscut datorită așteptărilor mari, dar temperate, pe care le au 
față de copiii lor și, totodată, oferă înțelegere, sprijin și afecțiune. 

Cum recunoaștem un părinte exigent? 
 Copilul are o structură, cum ar fi un timp de culcare planificat și reguli de uz casnic înțelese. 
  Există consecințe pentru întreruperea acestei structuri sau încălcarea regulilor de uz casnic. 
  Copilul înțelege așteptările pe care le are părintele pentru comportamentul lui, iar acestea sunt 

așteptări rezonabile. 
 Există o linie sănătoasă și deschisă de comunicare cu copilul său. Copilul simte că îi poate vorbi 

părintelui despre orice, fără teamă de consecințe negative sau de judecată aspră. 
 Stilul parental autoritar, numit și stilul parental strict, îi caracterizează pe acei părinți care sunt 

exigenți, dar nu și sensibili sau afectuoși. Părinții autoritari nu permit un dialog deschis, între părinte și 
copil, și așteaptă ca și copiii să respecte un set strict de reguli și așteptări. De obicei, se bazează pe pedeapsă 
pentru a cere ascultare sau pentru a transmite o lecție. 

Cum recunoaștem un părinte autoritar? 
 Impune reguli foarte stricte pe care copiii trebuie să le urmeze indiferent de situație. 
 Adesea consideră că nu e necesar să ofere explicații pentru regulile impuse, ci crede că este 

suficient rolul său de părinte (răspunsuri de tipul: „Că așa spun eu!”); 
 Nu oferă copilului posibilitatea de a face alegeri sau să ia decizii. 
 Consideră că pedeapsa este un mijloc de a-și ajuta copilul să facă ceea ce îi cere. 
 Este rezervat în privința afecțiunii și îngrijirii pe care o manifestă față de copil. 
Copiii părinților autoritari sunt predispuși să aibă stima de sine scăzută, fiind înfricoșați sau timizi, 

asociază supunerea cu dragostea, având dificultăți în situațiile sociale și, eventual, comportamente 
necorespunzătoare atunci când sunt în afara îngrijirii părintești. 

 Stilul parental permisiv, cunoscut și sub denumirea de părinte indulgent, este un alt stil potențial 
dăunător. Acești părinți sunt responsabili, dar nu sunt exigenți tinzând să fie buni în timp ce încearcă să 
evite confruntarea. Beneficiul acestui stil parental este că părinții sunt, de obicei, foarte grijulii și iubitori. 
Sunt puține reguli stabilite pentru copiii părinților permisivi, iar regulile sunt inconsistente atunci când 
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există. Această lipsă de structură îi determină pe acești copii să crească cu puțină auto-disciplină și 
autocontrol. Unii părinți adoptă această metodă ca o abordare extrem de contrară educației autoritare 
primite în propria copilărie, în timp ce alții se tem, pur și simplu, să facă ceva care ar putea să deranjeze 
copilul. 

Cum recunoaștem un părinte permisiv? 
 Nu există limite sau reguli stabilite pentru copil sau nu există continuitate vis-a-vis de acestea. 

Adesea compromite regulile pentru a se adapta la dispoziția copilului său. 
 Evită conflictul cu propriul copil. Își dorește să fie cel mai bun prieten al copilului și intră mai 

puțin în rolul de părinte. 
 Mituiește copilul cu recompense mari pentru a face diverse lucruri. 
 Stilul parental neglijent este unul dintre cele mai dăunătoare stiluri parentale care poate fi folosit 

în dinamica părinte-copil. Părintele neglijent este diferit de celelalte stiluri în care părinții rareori fluctuează 
în mod natural neglijent ca răspuns la comportamentul copilului. Dacă un părinte se recunoaște ca părinte 
neglijent, sau dacă un cineva recunoaște că poate ști un părinte neglijent, este important să înțeleagă faptul 
că acești părinți (și copiii implicați în situație) au nevoie de asistență pentru ca ei să poată reveni pe drumul 
cel bun să aibă o relație sănătoasă și comunicativă în cadrul familie. 

Cum recunoaștem un părinte neglijent? 
 Nu îi pasă de nevoile emoționale, fizice sau psihice ale propriului copil. Casa nu oferă un spațiu 

sigur pentru copil, în care să poată să-și împărtășească experiențele și să aștepte încurajări, nu critică sau 
feedback negativ. 

 Petrece perioade lungi de timp departe de casă, lăsând copilul singur. Găsește scuze adesea de a 
nu fi prezent atunci când copilul are nevoie de el. 

 Nu cunoaște prietenii copilului său sau profesorii acestuia. 
 Nu este implicat în viața socială a copilului. 
 Studiile care au urmărit legătura dintre stilurile parentale și inteligența emoțională au descoperit că 

stilul exigent este cel mai mare predictor al inteligenței emoționale. Stilurile autoritar și permisiv au o 
corelație negativă cu această abilitate, iar stilul neglijent este cel mai dăunător pentru dezvoltarea 
personalității copilului. Cu alte cuvinte stilul parental exigent oferă afecțiunea de care are nevoie copilul, 
însă vine și cu limite clare, astfel încât acesta se poate dezvolta armonios și poate fi în contact cu propriile 
nevoi, dar și cu ale celorlalți.  
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EDUCAŢIA – FACTOR DETERMINANT AL DEZVOLTĂRII 
PERSONALITĂȚII 

 
PROFESOR IFTENE IULIA MĂDĂLINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU SURZI NR. 1, BUCUREȘTI 
 
Termenului „Educație” i s-au acordat în decursul timpului semnificaţii deosebite, începând cu cele 

de creştere, hrănire şi îngrijire, continuând cu cele de cultivare, instruire şi modelare pe linie intelectuală, 
morală, estetică etc. Definitoriu pentru acest termen, este înţelesul de ridicare a fiinţei umane de la o stare 
biologică la una spirituală, de progres continuu în încorporarea valorilor care definesc condiţia umană. În 
prezent, semnificaţia majoră a acestui termen este aceea de instruire şi modelare complexă a fiinţei umane, 
fără a-și pierde şi particularitățile originare, căci actul educativ începe cu îngrijirea şi hrănirea noilor născuţi. 

Prima funcţie a educaţiei este, deci, aceea de hrănire şi îngrijire a copilului nou-născut, condiţie 
esențială pentru ca fiinţa umană să crească şi să se dezvolte.  

Printre nevoile psihosociale ale omului, de importanţă majoră, din cea mai fragedă vârstă, se înscrie 
şi nevoia de comunicare afectivă, asociată de la început, cu stimularea senzorială a copilului. Concomitent 
cu funcţia de îngrijire, de la început trebuie să se exercite şi aceea de comunicare afectivă şi stimulare 
senzorială. Aceste funcţii ale educaţiei le îndeplinesc părinţii, primii educatori ai copiilor. 

Funcţiile de hrănire, îngrijire şi comunicare afectivă trebuie să fie completate, din cea mai fragedă 
vîrstă, cu aceea de “cultivare“ (instruire şi educare). Unii părinţi rămân datori societăţii prin faptul că au în 
vedere numai funcţia de “creştere” a copilului (îngrijire şi hrănire), lăsând pe seama şcolii funcţia de 
instruire şi educare.  

Fiinţa umană se poate dezvolta ca om adevărat numai în condiţii de existenţă socială şi educaţie 
corespunzătoare. 

Educaţia este un proces specific uman, iar educaţia umană în care are loc învăţarea este calitativ 
deosebită de cea a animalelor şi altor vieţuitoare, prin ansamblul de modificări profunde, selective şi stabile 
ale comportamentului, finalizate cu noi achiziţii cognitive şi cu perfecţionarea modalităţilor de răspuns la 
mediu.  

Educaţia şi învăţarea sunt procese conştiente (inteligibile, raţionale, logice), intenţionate (cu un 
anumit scop, ţel, obiectiv, cu o anumită finalitate), active şi interactive, care produc numeroase achiziţii în 
planurile formativ şi informativ, ceea ce constituie factorii esenţiali ai dezvoltării personalităţii.  

“Plantele se dezvoltă prin cultivare, în timp ce omul se formează prin educaţie” spunea marele 
pedagog francez Jean Jacques Rousseau.  

 Educaţia este în interacţiune cu procesele psihice ale dezvoltării umane. Procesele psihice se 
dezvoltă în cadrul actului educaţional, astfel că educaţia trebuie să ţină seama de caracteristicile proceselor 
psihice. Dacă omul ar supravieţui fizic numai prin dezvoltarea lui natural-biologică, el nu ar deveni o fiinţă 
umană. Sub influenţa agenţilor socio-educaţionali, omul se modelează structural şi informaţional, 
transformându-se treptat în fiinţă umană, cu personalitate, care se caracterizează prin gândire logică, 
intenţionalitate, afectivitate superioară şi voinţă. 

Termenului PERSONALITATE i s-au în timp zeci de definiţii. 
Wilhelm Stern consideră personalitatea o “unitate multiformă, dinamică”, adăugând că nimeni nu 

dobândeşte vreodată o unitate perfectă, ci doar tinde spre acest scop. 
Conceptul de personalitate a intrat într-o fază nouă cu Immanuel Kant, pentru care personalitatea este 

o fiinţă rezonabilă şi responsabilă. 
 G. W. Allport defineşte perfonalitatea ca “organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme 

psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic”. 
Este necesar să facem distincţie între sensul larg şi cel restrâns al termenului personalitate. În sens 

larg, înţelegem prin personalitate persoana care şi-a dezvoltat potenţele proprii, în mod armonios, la cotele 
cele mai înalte, în timp ce, într-un sens restrâns, termenul personalitate desemnează o persoană cu însuşiri 
deosebite, care creează opere de valoare universală. Prin educaţie urmărim formarea unei personalităţi în 
sensul larg al termenului. 
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În baza cercetărilor pluridisciplinare (de filosofia educaţiei, de psihologie, de sociologie, de genetică 
etc.) s-au stabilit factorii principali ai dezvoltării personalităţii: ereditatea, mediul, cel social îndeosebi şi 
educaţia. 

 Educaţia nu este atotputernică, dar nici neputincioasă, ci posibilă în anumite limite. Aşa cum nu se 
poate vorbi de un determinism ereditar în dezvoltarea fiinţei umane, nu se poate vorbi nici de unul ambiental 
sau educaţional. Fiinţarea şi dezvoltarea omului este funcţie de acţiunea conjugată a celor trei factori.  

Şi dacă educaţia nu poate rezolva toate problemele omului şi ale societăţii, nici acestea nu pot fi 
rezolvate fără educaţie. 

“Dacă educaţia nu poate rezolva nimic singură, ea deţine totuşi cheia viitorului” (Roger Gal). 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Allport, Gordon, W. - Structura şi dezvoltarea personalităţii, Buc., E.D.P., 1981 
2. Bontaş Ion - Pedagogie, ed. ALL, Buc., 1994 
3. Comănescu Ioan – Prelegeri de pedagogie, ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 1998 
4. Cousinet Roger – Eductia nouă, EDP, Buc., 1978 
5. Piaget Jean – Psihologie şi pedagogie, EDP, Buc., 1972  
6. Prelici Viorel – A educa înseamnă a iubi, EDP, Buc., 1997 
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. IFTIME BRÂNDUȘA IONELA 
COLEGIUL TEHNIC ,,ION CREANGĂ” TG. NEAMȚ 

 
Pornind de la expresia lui Confucius “ Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”, fiecare ființă 

umană încă de la naștere are nevoie de educație pentru a-și dezvolta propria calitate individuală și socială. 
Pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ, perioada optimă este 
reprezentată de copilărie. Părinții transmit copilului primele sfaturi și noțiuni educative, prin care acesta își 
dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, potrivit afirmației poetei Valeria 
Mahoc, „Diploma celor șapte ani de- acasă ai copilului, exprimă calificativul părinților „.  

„Cei șapte ani de acasă”, ne indică mediul în care s-a dezvoltat copilul, familia, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ. 

În familie, copii învață normele de conduită, școala și alte medii educaționale nu pot decât să confirme 
și să consolideze normele deja deprinse din familie. Cel mai important rol îl joacă părinții în formarea 
copiilor, în creșterea și dezvoltarea personalității lor. Părinții au puternică influență asupra a ceea ce 
devenim, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a tot ce ne influențează pe noi. Familia 
este baza fundamentală a formării de sine a copilul care trebuie să învețe normele morale, etice de la părinți. 
Educația trebuie să se manifeste mereu ca o acțiune unitară, coerentă. Programul zilnic necesar dezvoltării 
fizice sănătoase ca alimentarea, activitățile, jocurile, plimbările, pregătirea lecțiilor, ora de culcare și altele 
sunt stabilite de către părinți. Comportamentul părinților față de copil reprezintă o etapă principală în 
dezvoltarea normală a stadiilor de viață a copilului. Fiecare părinte și-ar dori ca fiul său sau fiica sa să 
fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul 
familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

 Principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” se regăsesc: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la faza în care cel mic nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă faptul că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici 
pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un 
copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor 
specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea 
şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a 
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că 
recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect 
şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în 
timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe 
cel din urmă. 
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Pentru copil, părinţii sunt modele. Nu putem să-i cerem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
în mod repetat certuri între părinţi. Nu este eficient să -i atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie acest cuvânt nu este unul uzual. 

Cheia către adaptarea copilului în societate sunt educaţia, bunele maniere și regulile morale. În 
relaţiile cu cei din jur un copil manierat se va descurca mult mai bine decât unul căruia îi lipsesc cei șapte 
ani de acasă. Totuși educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă 
dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le 
transmite copilului. Cei șapte ani de acasă înseamnă educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi sau 
formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Se poate afirma că un copil are 
cei șapte ani de acasă dacă este vorba despre un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Prezenţa părinților în viaţa copilului este deosebit de importantă, aceștia devenind un model demn de 
urmat, ei luminează drumul spre bine, spre adevăr, spre frumos. 

 
Bibliografie: 
1.  Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004 
2. Ionescu M., Educația în familie – Repere și practici actuale, Editura Cartea Universitară București, 

2006. 
3. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
4. https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 
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CUM AR FI DACĂ? 
 

 PROF. PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR IGNA ANCA MARIA 
 
 Trăim într-o lume a tehnologiei, în care de cele mai multe ori trebuie să ţinem pasul cu aceasta. Mă 

întrebam într-o zi cum ar fi dacă am renunţa pentru o perioadă la tehnologia? Cu siguranţă ni s-ar descoperii 
o lume altfel, plină de culoare, de viaţă şi compasiune faţă de cei din jur.  

 Amintirile din copilăria noastră, de pe vreme când ne jucam şi chiuiam pe străzile din faţa blocului 
sau din faţa casei sunt de domeniul trecutului. Pe străzi sau în autobuze putem să observăm tineri, copii, 
adulţi care nu mai comunică, care sunt absorbiţi de telefoanele mobile sau alte device-uri. Unde ne 
îndreptăm? Oare aceasta este direcţia de urmat? Astfel de comportamente şi abilităţi ne dorim să dezvoltăm 
în copiii noştri? Ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru orice părinte, care este responsabil de viaţa, 
sănătatea şi dezvoltarea copilului.  

 Părintele este un model de urmat pentru copil. În perioada preşcolară universul copilului este 
părintele, care este văzut de copil ca o fiinţă supranaturală, prin simplul fapt că reuşeşte să facă lucruri 
minunate. Chiar şi lucrurile care nouă ni se par banale pentru cei mici par magice. Copilul are tendinţa să 
imite părintele.  

 Gesturile de imitare ale adulţilor se regăsesc în jocurile copiilor. Nu a fost nici o surpriză pentru mine 
să regăsesc în jocul liber al copilor, construcţii ca: un computer, o tabletă, un telefon „Smart”, iar în sala de 
grupă era o linişte deplină pentru că fiecare era preocupat „să se joace” pe „gaminguri” imaginare. Imaginea 
a fost dezolantă pentru mine, care provin din generaţia „aceea” în care pentru a te juca era nevoie de multă 
implicare, iar jocurile erau trăite la intensitate maximă. Şi atunci se imitau părinţii, când ne jucam „de-a 
mama şi de-a tata”, „gospodina”, sau jocuri legate de meserii. Ne jucam cu plăcere „de-a doctoriţa”, „de-a 
vânzătoare”, „de-a mecanicul auto” şi alte jocuri la care ne gândim cu multă bucurie. În acele vremuri s-au 
legat prietenii care ţin până astăzi.  

 Pentru o perioadă am observat comportamentul copiilor şi m-am hotărât ca la următoarea întâlnire 
cu părinţii să abordez subiectul, să le fac o radiografie în paralel despre cum era imaginea copilărie lor şi 
cum arată cea a proprilor copii. Au depănat amintiri, şi-au adus aminte de vechii prieteni şi camarazi de 
joacă şi s-au amuzat povestind anumite întâmplări hazlii. I-am întrebat: Cum ar fi dacă pentru câteva zile 
aţi renunţa să mai folosiţi telefoanele şi alte device-uri în prezenţa copiilor? Unii s-au arătat foarte indignaţi 
de o astfel de propunere, alţii au fost foarte receptivi.  

 După o scurtă perioadă de timp mi-au povestit că au văzut cum copiii au fost mai liniştiţi, receptivi 
la ce se întâmplă în jurul lor, cooperanţi cu ceilalţi copii şi creativi în timpul jocurilor. Unii părinţi au 
renunţat să mai folosească tehnologia şi îşi petrec timpul împreună cu cei mici şi astfel au adus armonia în 
familie. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR: IGNA RODICA LILIANA  

 
Așa -zișii “ cei șapte ani de acasă” definesc în multe situații nivelul de educație al unei persoane. 
  
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ. 

 În educarea copilului, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace importante de 
educație și instrucție. 

În această perioadă bulversată de atâtea griji, probleme, schimbări la nivel social și cultural s-a 
constatat că părinții de azi nu mai au timp suficient pentru a se ocupa si implica în educația copiilor lor, 
lăsând această responsabilitate în mare măsură pe seama instituțiilor de învățământ. 

 Expresia ,,Ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

La vârsta de 3 ani copilul este adus la gradiniță unde iși petrece o mare parte a zilei învățând treptat 
deprinderile elementare de comportament civilizat, reguli de igienă(cum să se spele, cum să mănânce, să 
se imbrace si să-și aranjeze obiectele de uz personal ) să fie politicos folosind formele de politețe in 
exprimare (mulțumesc, te rog, poftim, cu placere), să împartă cu colegii jucăriile sau alte materiale din 
grupă. 

Educatoarele au răbdarea, pregătirea și priceperea necesară nevoii de dezvoltare a copilului, oferă 
sfaturi și mângâiere, reușind astfel să câștige încrederea și respectul copiilor, satisfac nevoia de cunoaștere 
prin oferirea unor informații bine organizate si structurate pe categorii de vârstă si domenii de activitate. 
De multe ori auzim părinți care se exprimă:  

-Câtă răbdare puteți avea !!Noi nu reușim cu 2 dar dumneavoasta cum puteți cu 25! 
 Educatoarea îmbină vocația pedagogului cu talentul actriței prin tot ce face: mângâie și alină, cântă 

și zâmbește, dojenește, dansează. 
Datoria morală a noastră este aceea de a dărui dragoste și sensibilitate, de a-i învăța tot ce știm pe 

copii. 
Așadar, putem afirma că de fapt ,,cei șapte ani de acasă ne aparțin nouă, educatoarelor și ni se umple 

sufletul de mândrie și bucurie atunci când, peste ani spunem... ,,da, îl cunosc pe acest copil, a fost la mine 
în grupă ,, 

 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

Închei cu versurile sugestive ale Aurorei Luchian:  

12

 



 ,,Dacă esti cuviincioasă,  
 Și te porți frumos mereu,  
 Că ai șapte ani de acasă 
 Să-și dea seama, nu e greu. ,, 
 
Bibliografie:  
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IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: IGNAT DIANA VERONICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU-VODĂ”, BRĂILA 
 
 “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 
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“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
 Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ILEA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA IEUD 

MARAMURES 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeste de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ” 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR, ILIE ATENA-LUMINIȚA 
G. P. N. PETREȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA 

 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, şi de felul 

în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului adult!”  
 Danion Vasile 
Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi 

de Dumnezeu să deţină rolul principal. „Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă 
deprinderile şi educaţia necesară vieţii în lume.  

E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. De foarte 
multe ori, în special în situațiile în care ne supară atitudinea sau comportamentul unei persoane ori a unui 
copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-acasă”. Replicăm astfel 
considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însusit diverse norme ori reguli de politețe, în 
special. 

Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp considerată „culmea achizițiilor”, este una 
din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de 
informații, de memorare și de însusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de catre cine și în ce mod. 

Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
pînă la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

Bebelușul este atasat de mamă și de tată, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și exprimate de 
către copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la diverși stimuli, 
modul de a răspunde la mediu le puteți observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi. 

La vârsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea și sunt frumoasă, așa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncam tot ce ne dă mami.” 
Astfel va exista o încercare de concordanță între imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine. 

Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristețe, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Bineînteles că asta 
nu înseamnă că permanent vom fi stresați de cum vorbim, ne purtăm ori reacționăm la cei din jur, pentru 
că ne va fi foarte greu și chiar ne vom simți obosiți la un moment dat. 

Însă va trebui să ne impunem anumite restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel încât copilul să poată trage învațăminte atât din situațiile și întâmplările frumoase din viata voastră, 
cât și din cele negative. 

Este nevoie de insușirea responsabilității de a fi părinți, de a fi permanent conștienți ca cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea 
în diverse situații și va fi judecat, acceptat ori nu în societate. 

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igienă; 
– curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; 
– bune maniere și comportament; 
– limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire); 
– modul de a relaționa cu ceilalți și de a raăpunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

– consecvența în realizarea unei sarcini; 
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– concentrare a atenției; 
– perseverența în realizarea uneri sarcini; 
– alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: 
– spiritul de competiție; 
– altruismul; 
– cooperarea; 
– atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încalca normele ori nu va fi 
încrezător în forțele proprii. 

Înainte de a judeca o persoană și de a -i pune o etichetă, gândiți-vă ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ ă de catre ceilalți. Familia este o mică biserică numai 
atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi responsabilitate. În „cei șapte ani de acasă” 
e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a 
colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să li se solicite ajutorul în treburile mai 
uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; 
„Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim 
la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este 
de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem 
spune că există un demon al muncii exagerate care îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își 
agonisească cât mai multe) pentru a -l îndepărta vindecând lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia. 

Cei 7 ani de acasă îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu și anume – 
adult responsabil. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu 
diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm 
copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în 
viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii. 

În concluzie cei șapte ani de acasă este o expresie care exprimă educația unei persoane. Cei șapte ani 
de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să il respecte toți cei care trăiesc în societate. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ - ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. ILIE FLORENTINA CAMELIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,TIU DUMITRESCU”  

 MIHAILESTI, JUD. GIURGIU 
 
 ,,Lumea aceasta a amintirilor din copilărie, a vorbelor și a jocurilor pe care le născoceam, mi se va 

părea mereu dureros de mai adevărată decât cealaltă lume.. ” - Antoine de Saint-Exupery 
 
 ,,Cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă părinții copilului lor. Acasă este locul 

unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își respecte semenii, care sunt actele acceptate 
și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. Peste învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele 
de la educatori, învățători, profesori. Baza însă este făcută în sânul familiei. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Este foarte important ca familia să înțeleagă care este rolul educației în viața copilului, dar totodată 
să conștientizeze că și familia are un rol cel puțin la fel de important în educația copilului. În familie se 
dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi 
politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită 
igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor 
societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. 

În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor 
şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Expresia “Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai copilului sunt definitorii 
pentru formarea lui ca adult. 
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ILIE NICULINA 
 LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU,  

 IANCU JIANU, JUD.OLT  
 
 Părinții reprezintă primii mentori reali în viata copilului, oferindu-i primele repere de orientare în 

lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele 
sfaturi, norme și reguli de conduită. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea 
copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul 
căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin 
imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul 
model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a 
modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

 Această expresie defineste însă tot bagajul de cunoștinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerată „culmea achizitiilor”, una 
din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de 
informații, de memorare și de insușire a diverselor comportamente, atitudini și deprinderi.  

 Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu 
înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea 
educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există mai degrabă un 
raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venin să o completeze pe a celuilalt.  

 Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional:  
• introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială;  
• oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi;  
• creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui;  
• îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener, să joace 

unele roluri sociale; 
 • îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de 

existenţă;  
• stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei.  
 Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are asupra dezvoltării 

copilului, pe când altele sunt dezinteresate.  
 O serie de studii realizate în ultimii zece ani au adus precizări faţă de acest subiect şi au demonstrat 

că părinţiii şi cadrele didactice consideră că o colaborare între ei ar putea ameliora randamentul şcolar şi 
conduita elevilor în clasă.  

 Valorile morale ca cinstea, omenia, sinceritatea, demnitatea, hărnicia, spiritul adevărului și al 
dreptății au ca ,,manual” însăși persoana fiecărui părinte, iar ca ,,lecție” comportamentul lor de fiecare zi. 
Prin acestea se așează ,,fundamental” educația morală fără de care grădinița, școala sau liceul nu vor putea 
construi viitorul om frumos, oricât de ingenios ar fi concepute și de bine realizate lecțiile în școli. 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. ILIEȘ ELISABETA 
 LICEUL TEORETIC SEBIȘ 

 JUD. ARAD 
 
 Cei șapte ani de acasă au o importanță deosebită în viața oricărui copil deoarece în această perioadă 

copilul primește educația necesară de la părinții săi și este încă în faza de asimilare a lucrurilor. 
În primul rând, educația unui om se face încă din perioada copilăriei. Dacă un om a ajuns la vârsta 

maturității, iar cei din jurul său consideră că nu are o educație prea bună este foarte dificil ca acesta să-și 
mai schimbe în vreun fel comportamentul deoarece așa a fost învățat de mic și este foarte greu să te 
dezobișnuiești de anumite lucruri pe care le practici de când te-ai născut pentru că acestea au intrat în 
reflexul tău condiționat și este destul de anevoios să te lași de un obicei pe care îl practici de atâta timp. 
Lipsa unui bun tutore care să-i explice care sunt bunele maniere si ce este bine și rău în viață sunt niște 
lucruri care mai mult ca sigur vor influența educația copilului sau a viitorului adult. Părinții sunt primele 
modele din viața unui copil. De la ei acesta învață o mulțime de lucruri, de exemplu, învață să vorbească. 
Dacă părinții folosesc un vocabular nepotrivit în fața copilului lor, cel din urmă le va lua exemplul și va 
vorbi și el la fel. La fel, copilul preia și alte obiceiuri ale părinților săi cum ar fi imitarea unor activități pe 
care le practică aceștia. De exemplu, dacă tatăl se uită la televizor probabil că si copilul va vrea să-i ia 
exemplul chiar dacă nu înțelege nimic din ce vede sau aude. El nu este suficient de conștient încât să ia 
decizii de unul singur, să știe dacă e bine sau nu ce face, așadar ii copiază pe cei din jur, neavând altă 
alternativă mai plauzibila pentru el însuși. 

În al doilea rând, să nu ai educație sau șapte de acasă te cataloghează ca fiind un om rău de speță 
joasă. Majoritatea lumii apreciază modul bun în care o persoană se comportă în societate. Nimănui nu-i 
plac oamenii obraznici, care nu au pic de bun simț și sunt plin de mult tupeu. Acești oameni, prin faptele 
lor se consideră niște persoane mult mai superioare decât celelalte, dar în realitate sunt de fapt mai prejos 
decât toți. Stima de sine a acestor persoane creste din cauza gradului redus de inteligență pe care îl au, adică 
acest lucru depinde de educația lor. O persoană inteligentă va ști cum să gestioneze problemele cu care se 
confruntă în viața de zi cu zi fără să intre în conflict cu toată lumea. O persoană cu un bagaj mai redus de 
cunoștințe va căuta să umble doar după scandal și va intra în conflict cu toată lumea deoarece nu este 
suficient de cerebrală încât să știe că nu este bine ce face. Astfel de persoane ar trebui evitate deoarece nu 
ne pot aduce niciun beneficiu bun. 

În concluzie, cei șapte ani de acasă au un rol destul de însemnat pentru calitatea oamenilor din jurul 
nostru deoarece totul pleca de când ești mic și îți este oferită o anumită educație, iar acest capitol trebuie 
foarte bine pus la punct până nu e prea târziu. Vedem exemplul unor oameni care apar ca prezentatori sau 
participanți la emisiunile televizate când de multe ori aceștia se fac de râs folosind sau făcând niște fapte 
care nu ar trebui să-și aibă locul într-o emisiune. De ce? Din cauza lipsei educației acestora. 
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A FI SAU A NU FI EDUCAT 
 

 PROF. ILIEȘ HORIA 
 SCOALA GIMNAZIALA BIRSA 

 JUD. ARAD 
 
Atunci când vorbim despre cei 7 ani de-acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

În primul rând, este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale înca de la vârste mult mai fragede, ramâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se invaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

În al doilea rând, un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să 
se prezinte la interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei 
şapte ani de-acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie 
acceptat.  

Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul 
să ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o 
anumită comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic 
să arate că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este 
rugat. Nu este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. 
Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om. 

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare. 

 A nu se uita însă că purtarea copilului tău, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este 
întotdeauna un lucru intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă 
două persoane care discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu 
e un semn de bună creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane. 

 Pe baza argumentelor prezentate se poate susţine cu tărie că cei şapte ani de-acasa sunt baza şi temelia 
unui copil bine educat care ştie sa respecte normele şi valorile etice ale societăţii. 
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ  
 

 PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: ILIESCU CLAUDIA-VENERA  
GRADINITA CU P.P. NR.21 DROBETA TURNU-SEVERIN 

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

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de 
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de 
cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea 
confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul 
în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a 
părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine 
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul 
în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). 
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, 
inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă 
ale copiilor. Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o 
pregătire minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea, „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a 
BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă 
iarba, pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul 
vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre 
cum se folosesc, despre gustul lor ş.a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie 
diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare moment 
poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. La vârsta 
preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se va 
identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus bunica” 
ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” Astfel va exista o 
încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. Nu este de-ajuns 
doar sa ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea diverselor sentimente 
(furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Este nevoie de însuşirea responsabilităţii 
de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea 
ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în 
societate. Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi 
exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative 
- bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord 
dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în 
realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însuşirile 
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dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul, 
cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează dezvoltarea de mai târziu – 
un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va 
avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o persoană 
şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui 
comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra 
copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte 
şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le 
transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om 
respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume 
fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen 
Heroveanu) 
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IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

ILIESCU CRISTINA MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA 

JUD. VÂLCEA 
 
 Expresia „cei şapte ani de acasă“ descrie, în general, un copil care are o conduită bună în orice 

situaţie, atât în viaţa particulară, cât şi în societate, care ştie să spună „mulţumesc“ şi care va ajunge adultul 
educat, politicos şi responsabil. Aceasta defineşte tot bagajul de cunoştinţe, comportamente, atitudini şi 
deprinderi acumultate în primii şapte ani de viaţă. Prin exemple şi argumente clare copilul îşi însuşeşte 
acest set de reguli, învăţa ce înseamnă noţiunea de respect, mai ales dacă este înveţat să folosească des 
cuvinte precum „mulţumesc“, „te rog“, „bună ziua“, „mă scuzaţi“. Copilul îşi petrece cel mai mult timp cu 
familia, iar membrii ei au cea mai mare influenţă asupra lui. În această perioadă copilul are o capacitate 
foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însusire a diverselor comportamente, atitudini, 
limbaj, etc., de aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii, în ce mod şi de către cine. 
Educaţia primită acasă defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Un copil „bine crescut” poate să învăţe următoatele norme de conduită: salutul, comportamentul în 
public, comportamentul cu prietenii, înţelegerea normelor sociale, manierele la masă, recunoaşterea 
greşelilor, tact şi toleranţă. Copilul învaţă la început prim imitaţie. Sunt lucruri care se învaţă implicit. 
Reacţia adulţilor la diverşi stimuli, ticurile verbale, modul de a răspunde la mediu se pot observa la copil, 
asemeni unei oglinzi. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare şi ce 
înseamnă recunoştinţa, începând cu un simplu „mulţumesc“ şi până la mici gesturi de apreciere. Copilul 
care învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule 
de adresare. Trebuie învăţat să îşi exprime recunoştinţa faţă persoanele care l-au ajutat într-o anumită 
situaţie, să fie deschis şi să aibă o atitudine plăcută. Pe măsură ce va creşte, copilul îşi va da singur seama 
că bunele maniere sunt cartea lui de vizită, că îl ajută pe termen lung să socializeze şi să relaţioneze mai 
bine cu cei din jur şi că sunt importante în viaţa de zi cu zi, în orice situaţie. 

 În principal prin educaţia primită „acasă“, un copil trebuie să aibă dezvoltat un nivel rezonabil de 
politeţe (din regulile impuse de familie), un anumit grad de autonomie, un grad de dezvoltare emoţională 
care să-i dea posibilitatea de a-şi controla temerile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială, un limbaj 
dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, spirit de competiţie şi altruism. 

 Bineînţeles că există uneori şi eşecuri, devieri de la tipul de comportament care se doreşte insuflat 
copilului, precum şi zile în care pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile predate copilului au trecut pe 
lângă el fără să lase urme semnificative. Singura soluţie este, probabil, perseverenţa şi exemplul personal. 
Iar eforturile susţinute vor dea roadele mult-aşteptate. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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2. https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROFESOR ILIESCU ELIZA 
 COLEGIUL NAȚIONAL „ANASTASESCU” 

 ROȘIORII DE VEDE 
 
Dincolo de aparenta realitate există o lume a sentimentelor şi a trăirilor intense de unde ne extragem 

esenţa continuităţii pentru a putea supravieţui obstacolelor vieţii, o lume mirifică pe care probabil nu o vom 
putea înțelege pe deplin niciodată, un spațiu al fericirii și al veseliei continue, în care realitatea este înlocuită 
cu un spațiu imaginar și ideal, copilăria, este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, lipsită de tristețe 
și plină de emoție, bucurie și culoare. Ea este o lume aparte, fantastică și plină de armonie și o primă etapă 
care pune bazele întregii vieți. 

Cu toate că, inocenţa şi naivitatea caracterizează o lume fericită a copilăriei, înconjurată de bine şi 
apărată de puritate, în care suntem predispuși greșelilor, această primă perioadă a vieții își lasă amprenta 
asupra comportamentului și a personalității noastre, reprezentând o perioadă a cunoașterii, dezvoltării, 
descoperirii si experimentării. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social, deoarece bunele maniere și regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. 

Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 
exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul 
moral-spiritual al acestuia. De aceea, când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe 
care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge 
la şcoală. „Cei şapte ani de acasă“ se constituie într-o expresie de valoare, cu vechime în societatea 
românească. A avea cei şapte ani de acasă era apanajul unei educaţii ce provenea din familie şi devenea 
condiţia esenţială pentru a pătrunde cu succes în şcoală şi a reuşi mai târziu în viaţă. 

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Influenţele 
educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin acţiuni mai mult sau 
mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele de conduită 
oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită 
influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind 
formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi 
valori sociale. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult. 

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

Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot in familie prin pregătirea bunului gust al copilului 
față de ținuta si locuința sa, precum si de frumusețea în comportare și relație cu cei din jur, și orice 
experiență de viață sau relație afectivă vor fi resimțite in funcție de bazele oferite de familie.  

“Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva 
că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe 
cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl respecte 
toți cei care trăiesc în societate. 
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Perioada celor “șapte ani de acasă” se bazează pe joc și joacă, acestea fiind forme de activitate 
dominante în copilărie, care nu trebuie să lipsească de-a lungul întregii vieti. Este necesară dezvoltarea 
laturii ludice a personalității pentru a putea privi soluțiile cu fantezie si inventivitate. Jocul alături de 
învățare, muncă și creație, este una dintre activitățile umane fundamentale, conștientizată de copil si tratată 
ca atare neputând să o confunde cu celelalte activități umane.. 

Specific vârstelor copilăriei, jocul are o importanţă hotărâtoare pentru dezvoltarea psihică a copilului, 
iar după ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală. Pentru copil, jocul înseamnă distracţie, învăţătură, muncă, mijloc eficient de cunoaştere a lumii 
înconjurătoare a înţelegerii matematicii si a educării limbajului, iar esenţa acestuia este reflectarea şi 
transformarea pe plan imaginar a realităţii înconjurătoare. 

Sub influența jocului se formează, se dezvoltă și se restructurează întreaga activitate psihică a 
copilului. Modul serios și pasiunea cu care se joacă copiii constituie indicatori ai dezvoltării si perfecționării 
proceselor de cunoaștere. Prin joc se dezvoltă personalitatea copilului, prin crearea si rezolvarea progresivă 
a diverse feluri de contradicții între dorința de joc si pregătirea prealabilă necesară. 

În concluzie, perioada celor șapte ani de acasă este considerată a fi perioada cu impact maxim asupra 
modului în care copilul percepe lumea și valorile umane ale societății din care face parte, reprezentând anii 
de aur ai educației unui copil. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ILIESCU IULIANA 
COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ” 

TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 
 
„Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi 

reuși sau voi eșua în viață! Dă-mi te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, 
ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” din Child`s Appeal  

 
Misiunea de părinte este cea mai frumoasă, dar cea mai grea, deoarece sunt provocări la fiecare pas, 

etape de vârstă cu cerințe și necesități diferite, o adaptare continuă la un copil care se schimbă și evoluează 
constant.  

Părinții sunt primii educatori ai copilului deoarece o mare parte din cunoștințele despre natură, 
societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, copilul le datorează educației primite din 
familie. Rolul familiei este cel mai important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral s.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre 
plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care trebuie să dezvolte spiritul 
de observație, memoria și gândirea copilului.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: politețea, cinstea, 
sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de unele lucruri încredințate. 
Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea șapte ani de acasă”. Un copil fără 
„cei șapte ani de acasă” va avea mereu probleme, chiar și ca viitor adult.  

A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuși 
ca ceea ce consideră părinții ar fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situație, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renunțarea la intervenții din partea părinților care sunt depășiți de situație.  

Cei mai mulți dintre noi devenim părinți cu puține cunoștințe despre dezvoltarea copiilor și acționăm 
în acord cu instinctele și intuiția noastră sau cu experiențele din copilărie.  

Cum ar putea părinții să construiască o relație sănătoasă cu copiii lor și să îi învețe tot ceea ce aceștia 
au nevoie, fără să folosească pedepse fizice și umilitoare? Prin aplicarea a patru principii în toate 
interacțiunile cu copiii, nu doar în situațiile provocatoare.  

Cele patru principii sunt:  
1. Identificarea obiectivelor parentale pe termen lung; 
2. Oferirea de căldură și structură/organizare în toate interacțiunile cu copilul; 
3. Înțelegerea gândurilor și sentimentelor copilului în diferite situații;  
4. Căutarea unei soluții pentru rezolvarea problemei, mai degrabă decât abordarea punitivă a 

conflictului.  
Cele patru principii sunt cărămizile care stau la baza unei relații sănătoase părinte-copil și a unei 

educații pozitive.  
Unul dintre aspectele care ţine de comunicarea dintre părinte şi copil este acela că, în discuţiile avute 

cu copii lor, părinţii vorbesc foarte mult despre ceea ce simt, despre modul în care s-au simţit într-o anumită 
situaţie, despre "suferinţa", "ruşinea" sau "indispoziţia" pe care le-a creat-o un anumit comportament al 
copiilor lor sau o anumită acţiune, pierzând din vedere faptul că şi aceştia au sentimente şi emoţii şi că, 
poate, şi pentru ei acele acţiuni au fost dificile, ruşinoase sau dureroase,  

Părinţii nu trebuie să uite că şi copii pot avea momente de nelinişte, de îngrijorare, de nesiguranţă sau 
de tristeţe, de neîncredere în propriile puteri sau de incertitudine, în astfel de momente fiind cu atât mai 
important ca ei să fie lângă copii lor, să-i sprijine, să aibă încredere în ei, să-i asculte şi să-i încurajeze. Un 
copil care observă că părinţii săi sunt alături de el doar în momentele în care are succes sau atunci când face 
lucrurile "corect", îşi va crea o imagine greşită despre părinţii săi, încercând ca, în timp, sa evite cât mai 
mult discuţiile cu ei. O astfel de situaţie duce, foarte probabil, la tensionarea şi deteriorarea relaţiilor dintre 
cele două părţi şi, ca urmare, şi a comunicării, constituind obstacole în comunicarea părinte-copil. 
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Toate acestea ne fac să vedem, încă o dată, faptul că nu se poate consolida o relaţie armonioasă între 
părinţi şi copii şi, ca urmare, nu poate exista o comunicare adecvată între cele două părţi, dacă părinţii nu 
dau dovadă de încredere în copii lor, adică dacă nu ţin cont de opiniile şi ideile lor, dacă nu îi sprijină în 
deciziile pe care le iau, dacă nu sunt alături de ei la "bine" şi la "greu". 

Relația dintre părinte şi copil trebuie să se bazeze pe tolerantă şi nu pe agresivitate, forţă. Limitele 
toleranţei trebuie, totuşi, să se situeze la nivelul la care să nu devină nocive pentru copil şi să nu se 
transforme în nepăsare, indulgenţă necondiţionată. Părinţii nu pot comunica cu copii lor prin ţipete, crize 
de isterie, îmbrânceli, lovituri sau pedepse drastice, precum nu pot realiza acest lucru nici prin indiferenţă, 
supraprotecţie, absenţa regulilor, a responsabilităţilor sau a sancţiunilor. 

Toate ideile prezentate mai sus conduc către ideea că la baza formării viitorului adult stau ,,cei șapte 
ani de acasă”. 
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 THE IMPORTANCE OF ELEMENTARY EDUCATION  
 

PROFESOR: ILIIN IONELA CARMINA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV-BISTRIŢA 

 
Elementary education refers to the first phase of compulsory education that children obtain during 

the few years of starting schooling. This education has specific goals that meet the special needs that 
children have. The period taken to complete this primary education differs from state to state, for instance 
in countries like Canada and the United States, elementary education goes for a period of six to seven years 
once children have begun schooling. In spite of the fact that this education is compulsory, it can be offered 
at home by parents. The benefits of this education cannot be underestimated and all efforts are directed at 
ensuring that this education gets universally recognized (Cohen & Malin, 2010). This essay discusses the 
importance of elementary education. 

Education can be considered to be the most vital asset that the society has because knowledge is the 
priceless wealth that people will never mislay under any circumstances, and the further the knowledge gets 
shared, the further it will advance. Therefore, elementary education forms the foundation for gaining basic 
knowledge without which the dream of children will become impossible. Elementary education can be 
compared to the first stride that a person takes in life, it is impossible for people to run without first learning 
how they can walk (Long, 2000). 

Elementary education offers children an opportunity to have a group that is stable to interact. Usually, 
when children stay away from familiar faces, they tend to suffer for parting anxiety. However, with time 
and as the children start to attend preschool, they interact with similar faces daily and regularly. This results 
to attachment with other children of their age, an aspect which is very vital in the growth and development 
of a child. Therefore, elementary education offers children a stable peer group interaction, playing, and 
sharing, whereas, adults who are associated with elementary education assists to develop the essential traits 
in children of trusting older people besides their grandparents and parents. Therefore, elementary education 
enables children to make friends who facilitate acquisition and development of vocabulary as children 
attend preschool. As children converse with their peers, they also learn how to make personal decisions, as 
well as choices. They are also able to participate and enjoy various activities and games with their friends. 
When in school, their listening ability develops, they also acquire the concept of sharing and turn taking. 
In addition, when children receive recognition and encouragement from their teachers, it helps them to 
develop self confidence and set personal goals.  

Elementary schools provide children with safe environments to grow in, as well as equipping them 
with motivation and skills that enable them to handle individual circumstances. Moreover, by children being 
in school, they are in a better position of being able to explore new ideas, as well as allowing them the 
chance of spending more time with their peers who help in developing their personality and individual 
skills. Furthermore, children who successfully grow during their elementary education become socially and 
emotionally healthy. They become eager to pursue new tasks and challenges with the energy and firmness 
that children are known to possess. As a result, these children become more serious with their schoolwork 
and they keep progressing in their academic development. They not only advance in academics, but also 
socially since they learn to sympathize with others and in the process, they form genuine friendship relations 
with their peers (Harmon & Jones, 2003). 

Elementary education promotes rapid development of fine and gross motor skills in children as they 
do numerous activities and plays. This includes singing of songs and saying of rhymes that provide children 
with a sense of direction and space. On the other hand, elementary education enables children to enhance 
their reading abilities and math skills. However, the quality of the education they get depends on the school 
chosen; therefore parents and guardians have to look for quality which is an important factor. Furthermore, 
this education is a lifelong treasure since it determines the future that a person will have. It shapes a person 
into an effective member of the society because the knowledge obtained at this level is like a form of wealth.  
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Conclusion 
Elementary education is very beneficial not only to children, but also the nation at large. It is the 

foundation of advanced learning. It shapes the lives of people even into adulthood by promoting wise 
decision making. Children who obtain this education develop many skills such as sharing, turn taking, 
communication, as well as math skills. They also rapidly develop socially and emotionally as compared to 
those who never got this basic education. In addition, when a population is educated, the nation does not 
suffer many losses due to innovativeness of its people who are able to bring about economic development 
both at the grass root levels and nationally. 

 
Bibliography 
Essays, UK. (November 2018). The Importance Of Elementary Education Education Essay. 

Retrieved from https://www.ukessays.com/essays/education/the-importance-of-elementary-education-
education-essay.php?vref=1 

31

 



EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IMBUZAN DANA ADELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOGEI 

 
 Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, 

deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice, sociale 
și împlinite etapele a întregului său ciclu de creștere. Părinții sunt primii educatori din viața copilului, 
educația primită de acesta pana la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, in 
primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să 
fie, păstrarea sănătății, creșterea normală și călirea organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar 
dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de 
somn, activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia 
și căminul reprezintă pentru copil și “școala primilor ani ” in care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, 
ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoana cu statut social  

 Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele 
sfaturi, norme și reguli de conduita. Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun ” pentru el, se 
afla într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Părinții trebuie să devină 
conștienți de influența pe care o exerciți în viața copilului, să cunoască că educația dată propriului copil 
este diferită de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferita de celelalte, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător. Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, 
exemple de comportament pozitive ca: sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, 
dispoziția de colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste fața de copil. Nu frica, nu 
teama trebuie să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod 
de conduită bazat pe egala respectare atât de copil cât și de părinți.  

 Dragostea de “bine ”, de adevăr, are nevoie mai ales de acțiune, de descoperire a virtuților de către 
copil. Greșesc acei părinți, care interzic copiilor a apuca, a desface jucăriile, de a le pipăi, a le privi și chiar 
de a le izbi. Activismul precum și curiozitatea acută de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie stimulate, 
încurajate, înțelegând copilul ca pe o ființă autonomă. Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot 
în familie prin pregătirea bunului gust al copilului față de ținuta și locuința sa, precum și comportamentul 
în relațiiile cu cei din jur. Orice experiență de viața, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele 
oferite de familie. Familia reprezintă pentru copil, structura socio-afectiva de bază, principala structură 
protectoare absolut necesară existenței lui. 

 La vârsta preșcolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea și sunt frumoasă, așa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne da mami.” 
Astfel va exista o încercare de concordanța între imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine. 
Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristețe, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Bineînțeles că asta 
nu înseamnă că permanent vor fi stresați de cum vorbim, ne purtam ori reacționăm la cei din jur, pentru că 
ne va fi foarte greu și chiar ne vom simți obosiți la un moment dat.  

 Însă va trebui să ne impunem anumite restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel încât copilul să poată trage învățăminte atât din situațiile și întâmplările frumoase din viața voastră, 
cât și din cele negative. Este nevoie de însușirea responsabilității de a fi părinți, de a fi permanent conștienți 
că cel mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza 
toate acestea in diverse situații și va fi judecat, acceptat ori nu în societate. Tact şi toleranţă. Un copil „bine 
crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne 
descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi 
râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.Bineînţeles că toate ingredientele de 
mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori 
devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni 
se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă 
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el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de 
creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor 
întârzia să dea roadele mult-aşteptate  

 Ce pot învăța copiii in cei șapte ani: deprinderi de autoservire, ordine, igiena, curățenie și exprimarea 
propriilor nevoi, exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative, bune 
maniere și comportament, limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre 
părțile de vorbire), modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc), consecventa în realizarea unei sarcini, concentrare a atenției spre o anumită 
sarcină de lucru bine definită, perseverența în realizarea unei sarcini, alegerea motivelor și motivațiilor 
atunci când vrea sa facă ceva.Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot 
restul vieții:spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. Iar 
altele influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit destul de 
des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în 
forțele proprii. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. IMBUZAN MARIUS 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 POPEȘTI 

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

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie. Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-
acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne 
ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care 
copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 
comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui 
comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să 
consolideze normele deja deprinse din familie. Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o 
responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în 
aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” 
– nu este un standard general. Ea are forma pe care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă 
peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale 
fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”. 

 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 1. Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

 2. Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

 3.Comportamentul cu prietenii. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi 
voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa 
comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează 
regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 4. Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 5. Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 6. Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 7. Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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IMPACTUL FAMILIEI ASUPRA DEZVOLTARII COPILARIEI – CEI ȘAPTE 
ANI DE ACASA 

 
PROFESOR INVAȚAMALNT PREȘCOLAR IMIREANU ROXANA 

 
În copilărie, atitudinile și valorile părinților pot fi transmise copilului, conceptul lor de sine se 

formează și poate fi puternic influențat de către aceștia. Ei pot dobândi abilități care sunt fundamentul de 
bază pentru învățare în întreaga copilărie. Prin urmare, un suport puternic de asistență din copilăria timpurie 
poate contribui foarte mult la dezvoltarea lor. 

 Cultivarea relațiilor într-o familie este esențială pentru dezvoltarea sănătoasă a unui copil. Dacă un 
copil se simte în siguranță și este iubit în familia sa, acest lucru îl ajută la formarea respectului de sine și a 
stării de bine. De asemenea, poate dezvolta un copil care este mai competent din punct de vedere social și 
are abilități de comunicare mai bune decât un copil care nu simte aceste conexiuni familiale. 

S-a arătat că participarea părinților la activitățile copiilor, precum explorarea în aer liber sau citirea 
cărților împreună, a dus la formarea unui copil mai sociabil. Copiii care se angajează în activități de joacă 
cu părinții, pot iniția cu ușurință jocuri atunci când încep școala și arată un comportament mai independent 
în aceste situații. Faptul că părinții își manifestă interesul pentru activitățile lor dezvoltă un sentiment 
puternic de sine în copil. 

Părinții și alți membri ai familiei pot influența, de asemenea, dezvoltarea copilăriei timpurii prin 
sprijinirea alfabetizării și a altor lecții din copilărie. Încurajând practicarea abilităților de matematică și 
lectură, părinții pot dezvolta pregătirea școlară la copilul lor. Chiar și lecțiile timpurii, cum ar fi cântarea 
alfabetului sau numărarea obiectelor, pot duce la mai multe succese în clasă. 

 Dezvoltarea personalității copilului are loc în prezența și sub influența a trei mari grupe de factori 
determinanți, care se află într-o relație de interdependență și care, în proporții diferite, pun în valoare 
anumite aspecte ale personalitații. Cele trei grupe mari de factori sunt: ereditatea, mediul și educația. În 
actul de educare a copilului, familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece în 
ordinea firească a lucrurilor, educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel sa afirme că 
"în familia și pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume - omul de caracter". În 
familie, copilul iși face pregătirea pentru viață. Contribuția familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este 
mai mic si scade pe masură ce etapele de creștere inaintează pe treptele superioare ale ontogenezei. Familia 
contribuie la satisfacerea trebuințelor copilului încă din primii ani de viață, oferindu-i modele de 
comportament, de comunicare, contribuind pregnant la socializarea copilului, la dezvoltarea conștiinței si 
a conduitelor morale. Relațiile copilului cu familia sunt de durată, consistente, fundamentate pe legaturi 
afective care au la bază căldura căminului și înțelegerea. Având în vedere că anii copilăriei sunt și anii 
grădiniței, specificul muncii educative din grădiniță presupune și organizarea unor activități cu familia 
copiilor, nu fiindcă aceasta ar cauta să se sustragă de la îndeplinirea atribuțiilor sale educative, ci și pentru 
că de foarte multe ori nu știe sau nu poate să se facă acest lucru în condiții corespunzătoare. Rolul familiei 
nu se poate rezuma la asigurarea condițiilor de viată pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci 
trebuie vazută ca primul factor în educația și instrucția copilului și un continuator al cerințelor impuse de 
practică educațională instituționalizată. 

 Cei şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de 
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.  

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

PROF. ÎNV. PRIMAR: POPÂRȚAC IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ENEA GRAPINI” 

LOC. ȘANȚ, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
Cât de greu e să creşti un copil? „Foarte, foarte greu“, vor răspunde toţi cei întrebaţi, pe un ton grav, 

eventual însoţit de un oftat trist. „Foooarte greu, e cel mai greu lucru. Ehe, câte sacrificii nu face un 
părinte… Cea mai grea meserie e meseria de părinte…“ Dacă interlocutorul e mai în vârstă, e posibil să 
adauge cu un vag ton de reproş: „Voi, acu’, nu ştiţi nimic, dar pe vremea noastră… Câte sacrificii n-am 
făcut, câte greutăţi… Totul numai ca să fie bine la copii, s-avem şi noi un sprijin la bătrâneţe“. „Sacrificii“ 
va fi cuvântul cel mai des întâlnit, indiferent de vârsta sau educaţia părintelui cu care discuţi. Se pare că 
aceasta e condiţia definitorie a părintelui: om care se sacrifică pentru binele copiilor săi. 

Dar de unde acest sentiment unanim despre creşterea copiilor ca fiind un lucru extrem de dificil? Un 
răspuns care poate să pară firesc este acela că, în creşterea şi educarea copiilor, adulţii întâmpină de multe 
ori probleme pe care nu ştiu să le rezolve. Spun „poate să pară“ pentru că ar fi foarte greu de găsit un părinte 
care să nu creadă despre el însuşi că ştie tot ce trebuie făcut pentru copiii săi. Creşterea copiilor este un 
domeniu la care toată lumea – chiar şi cei care nu sunt părinţi (uneori mai ales ei – o, cum ar fi rezolvat ei 
imediat criza de furie a băieţelului de 2 ani care urla ieri în mall) – crede că se pricepe şi un mod sigur de a 
intra în conflict cu o mamă sau un tătic grijuliu, chiar dacă-ţi sunt prieteni, e să le pui la îndoială deciziile. 

Dar dacă eşti un părinte care uneori recunoaşte că nu ştie anumite lucruri, unde poţi găsi ajutor? Dintre 
numeroasele soluţii, una o reprezintă cărţile pentru copii. Există, desigur, şi cărţi destinate părinţilor, în care 
se tratează mai sumar sau în detaliu diverse probleme şi se oferă soluţii. Dar, pentru că în educaţie este mult 
mai eficientă interacţiunea, rezolvarea în comun a problemelor, cărţile care tratează probleme de educaţie, 
dar sunt special concepute pentru copii, nu pentru părinţi, sunt de multe ori mai folositoare. 

 În educarea propriilor copii, fiecare părinte trebuie să găsească modul cel mai potrivit de a discuta şi 
rezolva, când e posibil, problemele apărute. Este indiscutabil însă că o poveste, mai scurtă sau mai lungă, 
ilustrată sau nu, poate fi de multe ori un ajutor care favorizează apropierea şi comunicarea dintre copil şi 
părinte. Ca părinţi, nu întotdeauna ne găsim cuvintele, nu avem mereu răbdarea necesară, poate nici nu 
înţelegem uneori ce se întâmplă cu adevărat cu copilul nostru. Mai ales în situaţii de stres sau de conflict, 
şi mai ales la vârste mici, o carte prin care putem să-i arătăm copilului că nu e primul care întâmpină o 
anume problemă şi că există soluţii poate aduce liniştea şi speranţa – şi, în final, rezolvarea dorită. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR IOJĂ ANCUȚA EMANUELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALCANI, JUD. BACĂU 

 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună 
“Mulţumesc!”, “Te rog!”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special. 

Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc. 

Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod. 

Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 
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După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii. 
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EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIE 
 

GRĂDINIȚA P.P. NR. 4 CARANSEBEȘ 
PROF. ÎNV. PREȘC. ION SIMONA 

 
 Familia este nucleul în care copilul se formează ca om. Ea are un rol decisiv în ceea ce priveşte 

viitorul social al copilului. Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în 
care copilul se va raporta la societate. Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă; 
părinţii care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu; părinţii care 
denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfăţ şi severitate, vor forma un tânăr dezorientat, 
încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile sociale.  

„Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor 
noastre”. Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi 
educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. „În 
educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă 
mult mai bine decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar.”  

Educaţia începe din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama va avea toată grija să-i 
transmită copilului sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă, acestea având un rol 
important în formarea lui, fiind climatul în care se dezvoltă. „Impresiile primite de prunc în timpul sarcinii 
în pântecul mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică și afectivă. Comportamentul plin de 
afecţiune al mamei este foarte important pentru formarea „sentimentului comuniunii sociale. El favorizează 
comunicarea, colaborarea şi actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie relaţiile cu mama, 
afecţiunea reciprocă dintre mamă şi copil.”  

 Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate: „într-o 
grădiniţă o parte din preşcolari au asistat la un spectacol dat de un actor care tot timpul se comportă violent, 
agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele următoare s-a constatat că aceştia se 
comportau mult mai agresiv cu jucăriile şi păpuşile lor, în comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la 
spectacolul respectiv. După opt luni, 40% din lotul experimental imitau acte agresive din categoria celor 
văzute în spectacol. Rezultă rolul important jucat de exemplul celor din jur.” Toate acesta îl pot marca 
profund, însă copilul va suferi mult mai puţin dacă „simte în el siguranţă şi dacă are încredere în părinţi.” 
Dar dacă vede atitudini nepotrivite „la un om în care are multă încredere, la părinţi, fraţi, rudenii etc, atunci 
influenţa va fi mult mai mare asupra lui”. 

 Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său. 
Acesta se formează din copilărie până la adoleşcenţă. Astfel, „când relaţiile dintre părinţi au fost 
armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă.”  

 Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la 
maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se autoeduce. 
Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale omului sunt în 
mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. Greu va înţelege extrovertirea unei persoane 
în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate şi altele asemenea, cineva 
crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la 
nevoie, să-i ofere afecţiune. Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este 
una uriaşă.  

 După cum am demonstrat până acum într-o manieră succintă, rolul familiei în educaţia copiilor este 
esenţial. „Familia reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. Aici se alcătuiesc primele temelii ale 
caracterului său; aici se descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui 
viitoare; aici devine copilul un om mic, din care mai apoi se dezvoltă o mare personalitate sau un pungaş 
mărunt.” Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNVATAMANT PRESCOLAR ION TEODORA  
G.P.P. „PITICOT”, SLOBOZIA, IALOMITA 

 
 În orice societate, familia joacă rolul cel mai important in formarea și socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental in interiorul căruia sunt satisfacute nevoile fiziologice, sociale și implinite 
etapele intregului său ciclu de creștere. Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită 
de acesta până la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. Părinții reprezintă primii 
mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în lume, primele informații și 
invățaturi despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele sfaturi, norme și reguli de 
conduită. Aceştia trebuie să devină conștienți de influența pe care o exercită în viața copilului, să cunoască 
ca educaţia dată propriului copil este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de 
celelalte, iar copilul trebuie pregătit corespunzator. Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la 
părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament pozitiv ca: sârguința, cinstea, toleranţa, 
politețea, sociabilitatea, inițiativa creatoare, dispoziția de colaborare. Toate acestea cer calm, ințelegere, 
răbdare, dragoste față de copil. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru 
a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită, bazat pe egala respectare atât de copil cât și de 
părinți. Dragostea de “bine ”, de adevăr, are nevoie mai ales de acțiune, de descoperire a virtuților de către 
copil. Cultivarea dragostei faţă de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al copilului 
față de ținuta și locuința sa, precum și cea de frumusețea în comportare și relaţie cu cei din jur. Orice 
experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie. Baza 
formării unui comportament corespunzător al copilului, învățarea unor valori morale se realizează în primul 
rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. 
Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 
șapte ani de acasă. Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă 
dintre copil și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le 
transmite copilul. Familia este cea mai importantă dintre toate instituțiile educaționale. Căminul este locul 
în care trebuie să înceapă educația copilului. Avându-i pe părinți drept învățători, copilul va învăța lecțiile 
care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale 
ale familiei constituie o putere hotărâtoare spre bine sau spre rău. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult. 

 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi. 

Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur. 
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 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

 PROF. PTR. INVATAMANT PRIMAR IONASCUTI VALENTINA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HINOVA; JUD.MEHEDINTI 

 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 

s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare începand de la 
comportamentul în familie şi până la conduita celui mic la şcoală, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

Astfel copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale pe care 
le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat care să le ofere sentimentul de siguranţă, 
stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul 
mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. 

Parintii trebuie să fie întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când ne 
implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături stranse si puternice între noi şi el. Noi 
pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră. Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, 
chiar dacă ulterior se va interveni prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne aducem aminte ce 
inseamna de fapt „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de 
îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul 
îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind 
intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care 
îşi contureaza si mai apoi isi structurează personalitatea. 

Dr.Augusto Cury spune in ,,Parinti straluciti, profesori fascinati “ ca: “Generaţia actuală de părinţi a 
vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai 
frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe 
activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii 
nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria, în 
care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se 
bucure de viaţă.”  

Dr. Augusto Cury afirma că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim părinţi 
inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
Parintii inteligenti isi stimuleaza copiii sa-si invinga temerile si sa aiba atitudini blande; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
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Deci putem sa mentionam ca, în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol 
esenţial în educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură 
a copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic 
determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 
atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, fiind una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc. Acesti ,,sapte ani de acasa ” reprezinta baza, fundamentul pe care se cladeste viitorul OM.  
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EDUCATIA IN FAMILIE- CEI 7 ANI DE ACASĂ, EDITIA 2020 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. IONESCU ELENA CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. I. MIRONESCU” 

 TAZLĂU, NEAMȚ/GRĂDINIȚĂ 
 
Personalitatea unui om se formează în primii 7 ani de viață și depinde foarte mult de comportamentul 

părinților în fiecare zi, oră și minut. Copilul se face și devine OM în funcție de cât percepe din realitatea 
exterioară prin simțurile sale. Cu alte cuvinte, copilul va face ceea ce vede la tine. De aceea, atenția 
maximă este cel mai bun mod de a te raporta la el. Învață să îl iubești corect, având grijă în primul rând 
de propriul tău copil interior. 

1. Personalitatea copilului se formează prin intermediul interacțiunilor zilnice, aparent minore, cu 
părinții. 

Personalitatea se formează prin acumularea de interacțiuni în familie, aparent minore, momente 
petrecute cu familia, zilnice. De ce ? Pentru ca principalul suport energetic al omului este afectivitatea. 
Procesele afective reprezintă atât trăire și comunicare, stare și acțiune, adica un șuvoi neîntrerupt de 
manifestări exterioare. De aceea, prin toate cuvintele și comportamentele părinților, aceștia transmit 
copiilor lor mesaje existențiale care intră în subconștientul acestora fără ca aceștia să aibă capacitatea de a 
alege sau a respinge aceste credințe. Astfel, percepțiiile despre lume și despre sine sunt imprimate direct în 
subconștient fără discriminare și fără filtrele minții analitice constient care nu sunt încă pe deplin formate. 
Este ca un fel de formatare, de programare. 

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale înca de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se învată din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinsă din familie. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

2. Personalitatea începe și se termină de format în primii 7 ani de viată  
La maturitate, suntem înclinați să stabilim relații cu persoane capabile să joace rolurile pe care le-am 

avut în copilărie în familia de origine sau cele jucate inițial de unul dintre părinții noștri. Compulsia la 
repetiție nu implică nici căutarea plăcerii și nici căutarea durerii, ci o recreare a familiei de origine, devenită 
pentru noi tipar interior al relațiilor umane de care nu reușim să ne debarasăm. Re-cream astfel singura 
lume inter-relațională pe care am cunoscut-o una adesea înclinată spre frustrare, nevoi neîmplinite, furie si 
disperare, exact asa cum am perceput-o în primii 7 ani de viață. De aceea, primii 7 ani de viață sunt foarte 
importanți pentru crearea personalității umane. 

3. Personalitatea copilului se dezvolta prin amintirea unor evenimente similare repetitive 
Modalitatea în care părinții fac față micilor evenimente de zi cu zi este observată și integrată în 

subconștientul copilului. Acesta preia și îsi însușește din aceasta modalitate și credințele și convingerile de 
viață ale părinților „ascunse" în aceste comportamente. Mesajele pe care părinții le ofera copiilor trebuie să 
fie dintre cele pozitive și este nevoie să existe un număr de evenimente interpersonale consistente (cum ar 
fi discuții, realizarea de activități împreună: grădinărit, curățenie generală, vacanțe împreuna etc.) pentru ca 
micuțul să își formeze un sentiment integrat de sine. 

În caz contrar, cei care cresc în familii în care absența unui plan de viață coerent și a unei organizări 
a rutinei zilnice vor avea parte de un sentiment de vid interior și insatisfacție, și vor fi împiedicați ca, la 
maturitate, să își dedice timpul și energia sprijinirii și dezvoltării propriului copil. Nimeni nu poate avea 
grijă de altcineva/altceva așa cum trebuie, dacă nu a avut mai înainte grija și nu a crescut propriul copil 
interior. 
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4. Personalitatea se formeaza pe un fond de iubire 
Copilul primeste o schita „în creion" a structurii sale, dar pentru a prinde contur are nevoie de culoare. 

„Culoarea" este cantitatea de afecțiune și iubire primită. În lipsa atașamentului puternic față de un părinte 
ocrotitor, dezvoltarea psihica se blochează. 

Rezultatul indiferenței cronice este identitatea incompleta, ceea ce ne conduce spre observația ca 
multi indivizi „adulți" nu posedă o personalitate pe deplin formată. 

Neglijarea unui copil se aseamănă cu lipsirea lui de hrană: cu cât este lăsat mai mult să flămânzească, 
cu atât el se va concentra mai mult asupra hranei și va încerca să își satisfacă nevoile prin fantasme. Un 
parinte prezent fizic, dar indiferent este ca si cum i-ar arata copilului un festin de care este despărțit printr-
un perete de sticlă.  

Acestea sunt cele mai importante lucruri pe care este nevoie să le reții pentru a întelege din punct de 
vedere psihologic cum se formează personalitatea copilului tău, personalitatea omului în general. 

Multe informatii au fost preluate din cartea „Plecarea de acasă" scrisă de David Celani

45

 



IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
-STUDIU DE SPECIALITATE- 

 
ÎNV. IONESCU FLORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA BAICULEȘTI, STRUCTURA TUTANA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Educatia primită in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 
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Tact şi toleranţă. Un copil „bine-crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult aşteptate. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR: IONESCU GHEORGHE 
LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” 

ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 
 
 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 

OM. 
Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca 

mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, 
prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. 

Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină 
în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor 
sociomoral. Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de 
învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor. Alături de 
şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. De 
educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative 
exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de tineret. 

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă"). 

 Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, 
indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 
ochii minţii şi le urmează. 

Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca în 
vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. Şcoala 
este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. 

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 
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În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea cerinţelor socioeducaţionale:  
- preocuparea permanentă a părinţilor de a-şi ridica nivelul pregătii profesionale pentru a putea fi 

model şi pentru a sprijini copiii ȋn dezvoltare; 
- asigurarea unui climat emoţional-afectiv echilibrat;  
- cunoaşterea de către părinţi a obligaţiilor socio-educative faţă de instituţia de ȋnvăţământ la care 

este ȋnscris copilul;  
-  antrenarea copiilor, ȋn funcţie de particularităţile de vârstă, la viaţa şi munca variată a familiei, 

evitîndu-se situaţiile de a li se oferi totul de-a gata în satisfacerea trebuinţelor lor; 
-  sprijinirea copiilor la învăţătură, prin supravegherea şi ȋndrumarea lor ȋn efectuarea temelor, 

lucrărilor şcolare etc.; 
- să nu se condiţioneze, de nimeni, obţinerea unor rezultate la învăţătură, -recompensele să se dea 

ca o urmare firească a rezultatelor bune sau foarte bune la învăţătură;  
- să li se acorde copiilor mijloace materiale şi financiare (bani) în limita necesităţilor fireşti, 

evitându-se exagerările în această direcţie, chiar în situaţiile când părinţii care au venituri mai mari; 
exagerările pe această linie vor avea urmări negative, copiii folosind necorespunzător surplusurile băneşti, 
îndeosebi. Părinţii trebuie să satisfacă trebuinţele (ale copiilor, dar nu trebuie să se sacrifice pe ei înşişi, 
satisfăcându-le egoismul. Firesc ar fi ca un copil să ajungă să spună: îmi este suficient o numită sumă de 
bani, spunându-le părinţilor: aveţi grijă şi de voi!, ceea ce ar face pe părinţi să înţeleagă şi limitele familiei 
pentru satisfacerea trebuinţelor lui; 

-  să se manifeste o autoritate părintească raţională, umană, justă; nici dragoste exagerată, nici 
exigenţă exagerată, brutală, nici părinţi toleranţi şi indulgenţi, nici părinţi tirani;  

- dragostea părintească să fie egală pentru toţi copiii; indiferent de vârstă, sex alte diferenţieri 
individuale; 

-  copiii trebuie învăţaţi să stabilească relaţii numai cu persoane cunoscute şi le vor binele; de evitat 
orice cunoştinţă întâmplătoare, căci voia copiilor, pot intra în medii imorale, infracţionale etc., pot aduce 
prejudicii şi familiei; 

-  orice situaţie nouă (de viaţă, educaţională, relaţională, afectivă, comportamentală) apărută în viaţa 
copiilor trebuie sesizată imediat şi realizate măsurile, mijloacele şi măsuri adecvate, pentru a feri copiii de 
şocuri grave (tensiuni, nemulţumiri, însingurări, diverse etc.), care duc la discomfort familial, educaţional, 
psihosocial etc., cu ifluenţe negative în evoluţia vieţii şi personalităţii copiilor. Ȋn numele dragostei 
adevărate şi al responsabilităţii, părinţii au îndatorirea ca, începînd cu vârstele fragede, să prevină şi, după 
caz, să înlăture orice fel de abatere a copiilor lor. Neluarea în seamă a abaterilor poate duce la „consolidarea" 
acestora şi, duce, la degradarea personalităţii copiilor lor, mai ales în perioada pubertăţii. La pubertate şi la 
adolescenţă apar unele trăsături nefavorabile dezvoltării şi manifestării personalităţii, cum sunt 
egocentrismul, îngâmfarea, nonconformismul, bravarea. Prevenirea şi înlăturarea, după caz, a unor 
comportamente negative trebuie realizate cu mijloace educaţionale pozitive, inclusiv folosirea sancţiunilor, 
care să convingă de necesitatea unei comportări demne, înţelepte.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu 
şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei 
şcoli pentru copilul lor.  

Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea 
nu ţin loc de competenţă. 
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Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dragoste pe care o poartă copiilor. 
De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare. Un parteneriat familie – şcoală 
este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers. 

Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul 
nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 
şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să îl sustină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze. Şcoala 
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii. 

Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii 
este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. 

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştiinţe cât mai mare, ci şi de a 
stimula calitatea de om. Ora de dirigenţie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. În acestă 
oră se urmăreşte valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire 
a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională. 

In consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu educațional 
care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă îm învățare. În acest 
sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se simtă confortabil si, pe cât 
posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de eșec.  

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. Dacă ne referim la 
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul: 

• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); 
• percepţiile fiecăruia; 
• atitudinile care îi caracterizează; 
• caracteristicile instituţiei şcolare; 
• caracteristicile familiei; 
• modul de comunicare. 
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ 

are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm: părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, 
părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor.  

O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 
copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o 
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, 
rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile 
problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. 

Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor 
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește 
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar implicare 
lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii. 
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EDUCATIA IN FAMILIE 
 

IONESCU IULIANA  
 LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC 

 
„Așa cum merge familia, așa merge națiunea și așa merge toată lumea în care trăim.” – Papa Ioan 

Paul al II-lea 
Termenul „familie” provine din limba latină - „famulus” (servitor), care conform Dicționarului 

etimologic al limbii latine reprezenta „ansamblul sclavilor și al servitorilor care trăiau sub același acoperiș, 
iar apoi casa în întregime: pe de o parte stăpânul, pe de alta soția, copiii și servitorii”. Putem spune, că 
familia este una dintre cele mai vechi și mai stabile forme de comunitate umană, asigurând evoluția și 
continuitatea vieții sociale. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 
creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul 
moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi 
igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei 
primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. 

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. 

Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre 
lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor 
etc.). 

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul înveţa să se cunoască, cum sa reacţioneze la 
sentimentele celorlalti, să îşi exprime speranţele şi temerile. Tot în familie, copilul îşi formează primele 
atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă. 

Referitor la dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi însuşeşte 
limbajul.Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de 
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. 

Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia reprezinta, primul mediu în care copilul îşi 
construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile 
încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru copil. 

Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi de ce, ce e drept şi ce e nedrept, ce e 
frumos şi ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie exemple demne de urmat. 

Educaţia artistic-estetică şi înţelegerea valenţelor spirituale ale umanităţii trebuie să vină în 
completarea celorlalte tipuri de educaţie, pentru a stimula creativitatea copilului şi a-l ajuta să treacă de la 
o înţelegere a lumii axată pe propriile nevoi şi plăceri la o înţelegere mai completă a lumii, a universului şi 
a resorturilor profunde care guvernează viaţa, în anasamblul ei. 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

IONICĂ MARIA JANINA,  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ECATERINA TEODOROIU”, TG-JIU 

 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
 Expresia ,,cei 7 ani de acasă” este foarte veche și foarte cunoscută. Ce presupun cei 7 ani de acasă? 

Presupun însușirea, de către copil, a normelor elementare de comportament civilizat, o minimă educație pe 
care copilul o primește în sânul familiei. Modelul comportamental al părinților și al bunicilor își va pune 
amprenta asupra personalității copilului. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, prin activităţile pe care 
le desfăşoară împreună, consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, 
convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. Familia este locul în care copilul începe să se 
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

La intrarea în școală, copilul vine deja cu un bagaj de cunoștințe, deprinderi, atitudini formate, pe 
care școala urmează să clădească o educație aleasă, dar colaborarea cu familia este foarte importantă, cele 
două medii (familie și școală) unindu-și forțele în atingerea scopului comun: un elev educat, capabil să facă 
față cerințelor societății în care trăiește. Educația nu va fi lăsată doar pe seama școlii.  

Pentru a cunoaște cât mai bine copiii care au venit în clasa pregătitoare, am hotărât să realizez un 
studiu pornind de la un chestionar pe care părinții l-au completat în cadrul orelor de consiliere a părinților. 
Aceștia au fost rugați să completeze cu sinceritate chestionarul respectiv, explicându-li-se importanța 
cunoașterii cât mai amănunțite a copilului pentru procesul instructiv-educativ.  

Întrebările au vizat: 
- Date personale și familiale ; 
- Structura și componența familiei; 
- Atmosfera si climatul educativ; 
- Dezvoltarea fizică şi starea sănătății; 
- Activităţile preferate ale copilului; 
Alte tipuri de întrebări: 
- Preferă să vorbească mai mult cu a) mama, b) tata, c) bunicii d) fraţii, e) prietenii 
- Rezistă la oboseală? Da/Nu 
- Îi trece repede supărarea ? Da/Nu 
- Îşi îngrijeşte îmbrăcămintea, obiectele personale, caietele? Da/Nu 
- Este ascultător în general? Da/Nu 
- Este serviabil? Da/Nu 
- Îşi împrumută lucrurile? Da/Nu 
- Îi place a) să stea singur b) să stea între prieteni, colegi.  
- Subliniaţi expresiile care i s-ar potrivi cel mai bine: în mişcare, se face remarcat, se intimidează 

repede, închis în sine, visător, combativ, rece, copilăros, nepăsător, serios, autoritar, personal, descurcareţ, 
politicos, liniştit, neliniştit, indiferent, tăcut, morocănos, afectuos, ambiţios. 

- Caracterizaţi atitudinea copilului faţă de:  
- Părinţi - cuviincios-ascultător: ÎNTOTDEAUNA  UNEORI NICIODATĂ 
- Fraţi-surori/prieteni - ÎNŢELEGĂTOR  INDIFERENT DOMINANT  
- Cine se ocupă mai mult de creşterea şi educarea copilului? (tata, mama, bunica, fraţii) 
- Câte ore, în medie, petrece copilul într-o zi în faţa televizorului?  ......ore  
- Există un computer în casă ? DA NU  
- Câte ore, în medie, petrece copilul într-o zi în faţa computerului?  ......ore  
- Ce sarcini îndeplineşte acasă?. .................................................................................... 
-  Aţi pregătit copilului dumneavoastră un birou (o masă) pentru a putea să-şi facă temele în condiţii 

adecvate ? 
 În urma analizei chestionarelor și observând timp de câteva săptămâni comportamentul copiilor, am 

ajuns la concluzia că ,,au cei 7 ani de acasă” acei copii în a căror familie predomină armonia, înțelegerea, 
copiii petrec mai mult timp alături de părinți și nu în fața calculatorului sau televizorului; copiii care mai 
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au frați știu să fie darnici, înțelegători, răbdători, cooperanți; cei care au crescut mai răsfățați de familia 
înstărită sunt mai egoiști, obraznici, nerăbdători, fie că sunt sau nu singuri la părinți; cei care provin din 
familii destrămate sau au părinți plecați la lucru în străinătate sunt mai retrași, uneori violenți, rezervați în 
a coopera cu ceilalți, neîncrezători în forțele proprii. Am încercat să integrez în colectivitate absolut toți 
copiii și prin jocuri, activități variate și sprijinul familiei, consider că am reușit acest lucru, transformând 
clasa noastră în ,,a doua familie”. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR IONIȚĂ AMALIA-MĂDĂLINA 
LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN ȘERBAN” ALEȘD, BIHOR 

 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Sintagma „cei 7 ani de acasă” seb referă la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea 
personalităţii şi comportamentului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne 
gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios 
cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

În opinia psihologilor, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să 
stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, 
este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună 
mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie 
să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii. 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu 
care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. 
Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre 
învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod 
pozitiv regulile transmise de aceştia. El însuși realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de 
ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca 
regulile să nu se transforme în disciplină de fier. 

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, 
copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui 
copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul 
să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta, aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că 
mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace 
împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta 
nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice. Este necesar să fixăm limite, întrucât 
copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa 
formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul 
învaţă prin imitaţie. Se pot creiona, evident, generalizări.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

- Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

- Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

- Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

- Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea 
ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor 
reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul 
din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea 
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drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre 
şi ale celor de lângă noi. 

- Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

- Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 - Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni și îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, 
precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai 
copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Soluţia este, la fel ca în cazul multor 
aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa și exemplul personal, asta în primul rând, iar eforturile 
susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 
Bibliografie: 
Poenaru, M., (2013), Cei șapte ani de acasă – Codul bunelor maniere pentru copii, Editura Coresi, 

București  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN CREȘTEREA ȘI EDUCAREA COPILULUI 
 

 PROF. MATEMATICĂ, IONIȚOAEI MONICA DIANA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA „MINERVA ALEXANDRESCU” 

 COMUNA ȘOIMARI, JUD. PRAHOVA 
 
Expresia gesturilor făcute de copii sunt afecte ale rezultatelor influenței cu care aceștia au fost 

înconjurați. Un zâmbet cald, o privire luminoasă aruncată asupra unui curaj este generatoare de curaj, 
încredere pentru cel față de care este în preajma lui. 

Tonul strident, accentuat, rănește sufletul copilului, sensibil și plin de afecțiune, producându-i teroare, 
frică și, de cele mai multe ori, nesiguranță. 

Copiii sunt podoabele omului, iar rezultatul educației trebuie să genereze comportamente benefice 
lor și societății. Pătrunderea copiilor într-o lume necunoscută, viciată de anomaliile existente la tot pasul, 
trebuie dirijată de către părinți. 

Trebuie luat în considerare faptul că ei, copiii, aflați la vârsta decisivă formării comportamentului lor, 
se cere să li se ofere timp suficient, să aibă părinții alături pentru a le stimula ambiția și a le satisface 
curiozitatea. 

Exemplul ca mijloc de educație, are mai multă eficacitate când părinții se bucură de reală autoritate. 
Exemplul care vine de la părinți, stimați, iubiți de copii, adevărați este imitat și însușit cu încredere de către 
copii. 

Autoritatea părinților izvorăște din plin din exemplul lor, din faptele și din vorbele lor, din modul 
civilizat în care se poartă, din felul conștiincios în care își îndeplinesc datoria. Autoritatea părinților crește 
și când aceștia știu să-și îndrume și să-și educe copiii. Prestigiul părinților va înflori dacă vor ști să îmbine 
dragostea cu exigența, să fie cât mai aproape de copii, să-i înțeleagă, să le respecte personalitatea, dar și să 
le pretindă consecvență și să întervină prompt când cerințele nu le sunt respectate. 

Copiii se mândresc cu părinții lor, cu faptul că ei sunt oameni de valoare, stimați și apreciați și caută 
să-i imite, să fie la înălțimea lor. 

Uneori părinții încearcă să-ți întemeieze autoritatea pe bătăi și injurii. Copilul față de care se exercită 
o astfel de autoritate va executa de frică o cerință. Bătut și amenințat, el se va închide în sine, va deveni un 
om lipsit de curaj, de independență, un revoltat sau un izolat. Modul de comportare al părinților va deveni 
un exemplu negativ pentru copil. 

Alteori, părinții încearcă să-și cucerească autoritatea prin manifestări de iubire exagerată, prin 
îngăduință față de orice greșeală, prin admiterea oricăror fapte. Ei își închipuie că în felul acesta copiii îi 
vor iubiși-i vor asculta. În realitatea, ligușirile, răsfățul, tolerarea faptelor urâte, îngăduința față de 
obrăznicie, permisiunea de a se amesteca în discuțiile adulților, au ca efect, nu câștigarea, ci pierderea stimei 
față de părinți, neascultarea. Copilul răsfățat îți chinuie părinții, face nazuri, nu ia nimic în serios, nici 
îndrumările, nici cerințele părinților, nici exemplele lor bune. 

De asemenea, copiii care sunt prea lăudați pentru nimic, iertați pentru orice greșeală devin niște 
înfumurați. Ei pot crede că sunt singurii oameni care au dreptate, că tot ce vine de la ceilalți nu are valoare 
și de aceea povețele și exemplele maturilor sunt niște amănunte fără valoare pentru ei. 

Tactul părinților în educarea copiilor, modul lor de a duce o viață organizată și decentă, atitudinea de 
respect în familie și față de oameni, în geeneral, au o influență puternică asupra copiilor și mod special 
asupra laturii lor afective, constituind baza structurii morale a adultului de mâine. Odată trecută perioada 
copilăriei, nu mai poate fi adusă în viața omului, iar greșelile săvârșite acum nu mai pot fi remediate decât 
foarte greu, iar uneori chiar deloc. Eforturile depuse au menirea de a contribui la viitorul fericit al copiilor 
și implicit, al părinților. 
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 ,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!” 

 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR  

IORDACHE ANTONETA RODICA 

GRADINIȚA NR. 1, ILVA MARE 
 

„Copilul este ca o oglindă care te amețește puțin. Sau ca o fereastră. Totdeauna copilul te 

intimidează ca și când știe el ce știe. Nu te înșeli, pentru că spiritul lui este puternic, înainte ca tu să-l 

pipernicești.” – Antoine de Saint-Exupery. 

Vârsta este caracterizată de curiozitate, energie, egocentrism, este vârsta marilor „DE CE?” (Golu., 

P., Verza., E., Zlate., M., 1998.). Vârsta preşcolară, este importantă atât pentru formarea personalităţii 

viitorilor adulţi ce vor face parte şi vor influenţa societatea în care trăim, cât şi pentru acumularea de 

informaţii, formarea deprinderilor, formarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în sine, este de fapt, 

vârsta, celor șapte ani de acasă.  

„Vârsta celor șapte ani de acasă, este şi perioada în care imaginaţia este una foarte bogată datorită 

capacităţii de achiziţionare rapidă.” (Vrăsmaş., E., 2014.).  

De multe ori, părinţii fac mari eforturi pentru binele copiilor, sau pentru ceea ce cred ei că este spre 

binele copiilor. Sacrifică de la bani, stare de odihnă, de relaxare, confort de moment, până la unele vise 

personale sau profesionale. Toate acestea le creează multor părinţi sentimentul că deţin dreptatea absolută 

în raport cu copiii, sau că, în situaţiile în care greşesc, sunt total justificaţi. 

„Cei șapte ani de acasă”, presupun nişte reguli de bază nu triste, ci clare. Trebuie să știi să-ţi inveți 

copilul să-și ceară iertare de la cei pe care i-a supărat. Asta e ca și cum ți-ai spune că nu se poate să apună 

soarele pe mânia ta. Trebuie să fii curat când te culci. 

„Cei șapte ani de acasă” este o expresie care exprimă educația unei persoane, a unui copil, sau pentru 

cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei șapte ani de-acasă” este sinonimă cu un set de reguli de politeţe şi de 

principii de viaţă esenţiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei şi care îl ajută 

pe adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială. „Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot 

ceea ce ai învăţat în şcoală”. (Albert Einstein)  

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 

spună „mulţumesc” şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 

Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din primii ani de viață, prin exemple şi argumente clare.  

Nu uita însă că purtarea copilului tău, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este 

întotdeauna un lucru intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă 

două persoane care discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu 

e un semn de bună creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane. 
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„Cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă părinții copilului lor, cu maniere și 

modalitatea respectuoasă de a-i trata pe cei din jurul său. Acasă este locul unde copilul poate să învețe cum 

să se poarte în societate, să își respecte semenii, care sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie 

să le dea curs. Peste învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. 

Baza însă este făcută în sânul familiei. Prin comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de 

a comunica cu semenii lui, înțelegem cât de bine au fost explicate regulile. De multe ori mama este prea 

tolerantă în anumite situaţii, iar tata este prea dur, sau rolurile sunt invers. Copilul, însă, nu ştie cum este 

corect să procedeze dacă şi părinţii au păreri împărţite, însă niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa, să 

dea dovadă de rea creştere acasă sau în societate. Şi evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa 

să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale. 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 

părinţi inteligenţi. Părinții inteligenți își stimulează copiii să-și învingă temerile și să aibă atitudini blânde. 

Părinţii buni oferă oportunităţi, iar părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată! 
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COPII DE AZI, PĂRINȚII DE MÂINE 
 

AUTOR: IORDĂNESCU CARMEN,  
COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, TÂRGOVIȘTE 

 
"Să ai copii nu te face un părinte, așa cum să ai un pian nu te face un pianist." Michael Levine 
 
 În societatea actuală în care banii sunt considerați a fi cheia succesului, distracțiile - cultură iar 

pelerinajele la biserici ”definiția” omului credincios, auzim tot mai des expresia ”nu are cei 7 ani de acasă”.  
 Buna creștere (sau lipsa acesteia) își are originea în cea mai importantă structură socială umană, 

familia, principalele reguli de bună purtare ale copilul conturându-se prin imitare, în copilărie. Cu ajutorul 
părinților și printr-o practică frecventă, copilul deprinde ceea ce ”se face sau nu” în societate. Respectul de 
sine și față de ceilalți, manierele alese dovedite în contexte multiple (la masă, în parc, în oraș, la film, la 
medic, etc.), salutul, comportamentul în conversații sau cu prietenii, recunoașterea greșelilor și îndreptarea 
lor, toleranța față de cei mai puțin favorizați de soartă, regulile de igienă personală, sunt câteva dintre 
trăsăturile generale ale unui copil educat, bine crescut. Ritmul de achiziție și înțelegere a acestor norme 
diferă de la copil la copil însă manifestarea/nemanifestarea lor graduală arată evoluția/involuția societății 
în sine.  

 Conștientizarea responsabilității majore ce revine părinților pare să fie ceva desuet în ziua de azi. 
Astfel, un număr apreciabil dintre ei consideră că instituțiile educaționale frecventate de copil (grădiniță, 
școală, liceu) sunt principalele răspunzătoare de formarea și dezvoltarea normelor de conduită socială, 
activitatea parentală reducându-se doar la îngrijirea sănătății și procurarea necesităților materiale ale 
minorului. Dictonul ”ai carte ai parte” este înlocuit de ”ai bani ai parte”, copiii de la vârste fragede fiind 
îndemnați ”să aibe” și nu ”să fie”. Să aibe: cel mai nou telefon mobil, cele mai scumpe haine de firmă, să 
meargă în cele mai exotice vacanțe, să primească cadourile scumpe dorite în cât mai scurt timp, să asocieze 
banii cu succesul. Evident că banii sunt motorul vieții însă atunci când influențează relațiile dintre oameni, 
ignorând calitățile lor și principiile de bună conviețuire, apar grave repercusiuni asupra tânărului de mâine.  

 Un impact negativ asupra echilibrului mental și emoțional al copilului îl au: permisivitatea excesivă 
a părinților și neexplicarea regulilor de conviețuire pe înțelesul lui, neimpunerea niciunei limite și plasarea 
pe primul loc a dorințelor acestuia.  

 Discrepanțele economice accentuate dintre păturile sociale existente mărește numărul părinților 
biologici lipsiți de preocupare în ceea ce privește educația copilului, ei înșiși având grave lacune în 
înțelegerea și practicarea meseriei de părinte. Agresiunea fizică și verbală, superficialitatea și chiar 
indiferența caracteristică acestora induce propriilor copii apariția și manifestarea unor comportamente 
similare, cazurile de copii hiperactivi, violenți sau depresivi fiind în creștere. Planul emoțional, are cel mai 
mult de suferit, impunând sporirea eforturilor tuturor celor responsabili pentru umplerea ”rezervorului 
emoțional” al copilului cu prezență activă, atenție, grijă, afecțiune, apreciere, cuvinte atent alese, căldură în 
privire și glas, iubire. 

 Dezvoltarea armonioasă a copilului, dezideratul rostit de toți părinții indiferent din ce categorie fac 
parte, necesită timp, disponibilitatea de a comunica și pricepere din partea lor. 

 
„Cel mai bun tip de părinte care poți fi este să conduci prin propriul exemplu.” Drew Barrimore 
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 EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
 

P.I.P. IOVA RAMONA  
G.P.N. RUSCA-MONTANĂ 

 
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 

personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi 
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, 
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată 
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste. 

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate.Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau 
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia 
este instituţia fundamentală în toate societăţile.Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte 
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-
estetic. 

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.Familia stabileşte regimul de 
viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală 
şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea 
organismului.Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea 
unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber 

Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a 
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.Tot familia 
are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de dezvoltare, la 
vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii sunt realmente 
preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu corespunde acestui 
model ideal.Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime 
de dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au 
de făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, 
instituţii) şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din 
lipsă de timp, superficialitate etc.) 

În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea 
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se 
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.În ce priveşte 
dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi însuşeşte 
limbajul.Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă 
de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi 
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. 
Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. 

Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada 
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, 
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să 
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor 
pentru citit, pentru căutarea activă de informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite 
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şi să îi ajute să sistematizeze cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare 
proactivă, să îi înveţe să rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele. 

 În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără 
a avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii 
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui 
de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă 
cerinţelor.Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare.Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot 
uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor 
cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu 
mai fac faţă şi încep să apară probleme, inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.Pentru 
dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima lui şcoală. 
În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă faţă de ceea 
ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte o gamă de 
sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. Tot în 
familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita lui 
şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.Manifestarea dispreţului, lipsa de respect faţă de sentimentele 
copilului. Părinţii care fac apel la această metodă de „educaţie” fac parte, de obicei, din categoria celor care 
veşnic nu sunt de acord cu ce se întamplă, care sunt aspri atât în comentarii cât şi în pedepse. Ei pot să 
interzică chiar orice manifestare a supărării copilului şi să pedepsească şi cel mai mic semn de 
irascibilitate.Există şi părinţi care sesizează ocazia oferită de emoţiile pozitive sau supărările copilului 
pentru a acţiona ca un fel de antrenor emoţional sau de mentor. Ei iau în serios sentimentele copilului şi 
încearcă să înţeleagă ce anume îi motivează sau îi nemulţumeşte şi îl ajută pe copil să se cunoască mai bine 
şi să găsească căi pozitive de calmare a sentimentelor negative. 

Pe măsură ce copiii cresc, lecţiile emoţionale pentru care sunt pregatiţi şi de care au nevoie se 
modifică. Lecţiile de empatie încep din prima copilărie cu părinţii care se adaptează sentimentelor copilului 
lor. Chiar dacă unele aptitudini emoţionale sunt întărite de educatori, prieteni, de-a lungul anilor, părinţii 
îşi pot ajuta cel mai mult copiii, deprinzându-i cu toate formele de inteligenţă emoţională: să înveţe să 
recunoască, să stăpânească şi să-şi domolească sentimentele; să aibă o reacţie de empatie, să ştie cum să 
trateze sentimentele ce apar în cadrul relaţiilor interumane. 

Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care 
copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru 
copil.Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi de ce, ce e drept şi ce e nedrept, ce e 
frumos şi ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie exemple demne de urmat.Ceea ce învaţă în 
familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot 
în sens moral, familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 

Dacă între membrii unei familii nu există relaţii de înţelegere, respect, întrajutorare, dacă membrii 
familiei (nucleare sau lărgite) nu trăiesc în armonie, nu duc o viaţă cinstită, onestă, dacă opiniile celor doi 
părinţi, şi ale celorlalte persoane care au în grijă copilul, referitoare la educaţia copilului nu sunt 
convergente, dacă unul sau ambii părinţi nu constituie un bun exemplu, dezvoltarea copilului are de suferit. 

Familia are un rol deosebit de important în dezvoltarea copilului, nu numai în primii ani de viaţă, ci 
şi pe parcursul întregii perioade şcolare, până la intrarea în viaţa adultă. Există mulţi factori care pot conduce 
la apariţia unor probleme în dezvoltarea armonioasă a copilului şi, din nefericire, nu toate familiile pot fi 
considerate un mediu propice pentru creşterea unui copil. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
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Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al Medicinei Integrative, București, 2011 
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ALATURI DE ȘCOALA 
 

PROF. IRIMIA MIOARA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE STURDZA TECUCI 

 
Pentru părinţi începerea unui an şcolar, e momentul în care ei trec de la statutul de primi educatori 

(familia fiind prima şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că rolul părinţilor 
în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte acest rol cu 
învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu începerea 
şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei. 

Atunci când cele două medii educaţionale (şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 

Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al 
familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunătăţire a 
performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau 
chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 
Ø Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie 

în educaţia propriilor copii. 
Ø Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
Ø Toţi copiii pot învăţa. 
Ø Elementul principal este copilul şi realizările sale. 
Ø Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 
Ø Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii 
relevante şi accesibile vârstei. 
Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă de 

cealaltă. 
S-a constatat că există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind 

activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele: 
Ø să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 
Ø să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 
Ø să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 
Ø să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
Ø să întărească disciplina copiilor; 
Ø să comunice des şi deschis cu părinţii; 
Ø să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 
De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 
Ø să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 
Ø să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 
Ø să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 
Ø să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 
Ø să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 
Ø să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 
Øsă-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabilească scopuri realiste; 
Ø să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica competenţa profesională 

a acestora). 
Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele 

didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea 
avea din perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl 
au, pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o simplă ocupaţie. 

În relaţia şcoală - familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental (întâlnite atât la părinţi, dar 
şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere material sau 
de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea statului şi a familiei cu 
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referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la 
gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa 
de timp a părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu 
doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite 
dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, 
spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi 
să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi. 

Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie, cadrul didactic poate să comunice cu părinţii prin 
email, în cazul în care aceştia dispun de un calculator conectat la internet, să efectueze vizite la domiciliul 
elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, la o oră agreată de părinţi. 

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală - familie o reprezintă faptul că unele familii se simt 
neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una din cauze 
este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această situaţie, cadrele didactice 
trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor în activităţile şcolare, dar 
şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul 
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie 
ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN PRIMII ȘAPTE ANI DE VIAȚĂ AI COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR IRINESCU ALEXANDRA 
GRĂDINIȚA P.P. NR. 7 LUGOJ 

 
Pentru fiecare dintre noi familia a jucat şi joacă un rol deosebit de important.  
Familia este unicul grup social caracterizat de determinările naturale şi biologice, singurul în care 

legăturile de dragoste şi consacvinitatea capătă o importanţă primordială. 
Familia este primul grup social din care face parte copilul, mediul în care copilul se naşte, trăieşte 

primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. 
Părinţii sunt primii educatori ai copilului deoarece sunt primii cu care copilul interacţionează constant 

încă din prima zi a vieţii, în acelaşi timp familia este modelul pe care copilul îl imită, modul de viaţă al 
familiei este principalul reper in viaţă al copilului. 

De asemenea comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului. 
Părinții sunt primele modele în viață pentru fiecare copil, copilul copiază ceea ce vede la părinții și 

încearcă să pună în practică. 
Primii ani din viață sunt decisivi în evoluția copilului, în formarea comportamentului acestuia tocmai 

de aceea este foarte important ca educația pe care părinții o oferă copilului să fie cât mai calitativă. 
Copilul trebuie să fie inițiat în arta vieții, el trebuie să învețe singur anumite lucruri iar părinții trebuie 

să îi ofere ocazia de a învăța. 
În perioada celor ,,7 ani de acasă" pârinții trebuie să impună reguli fundamentale, trebuie să îl ajute 

pe copil să distingă între bine și rău, între un comportament corect și un comportament inadecvat. Copilul 
trebuie să învețe să se comporte în societate, să respecte norme de conduită și să înțeleagă că pe lângă 
drepturi are și obligații. 

Părinții trebuie să observe cât mai atent comportamentul copilului în această perioadă, trebuie să îi 
ofere afecțiune și să îl sprijine în dezvoltare. 

În acest interval de timp copilul suferă o serie de transformări și parcurge una dintre cele mai 
importante perioade din viață învățând să meargă, rostind primele cuvinte iar cu ajutorul celor din jur 
reușind să își formeze vocabularul, de asemenea tot în acesată perioadă copilul învață să mănânce iar cu 
puțin sprijin din partea părinților ajunge char să mănânce singur, frumos și îngrijit. Tot în acestă perioadă 
de viață copilul își formează anumite deprinderi și abilități de care se va servi putem spune în anii următori 
sau poate toată viața, Anumite comportamente umane își au rădăcina și în primii ani de viață întrucât copilul 
trece printr-o serie de experiențe diverse pozitive sau negative care îi influențează viața în viitor. La această 
vârstă copilul poate fi modelat de către adult pentru că este asemenea unui burete care absoarbe tot ceea ce 
observă în jurul său, comportamente, atitudini, moduri de reacție la anumite situații. Părinții trebuie să 
îndeplinească roluri multiple, trebuie să caute să fie cât mai buni observatori, de asemenea părintele trebuie 
să fie și un bun ghid pentru copilul său, sâ îl ghideze în tot ceea ce este bine și să îl determine să realizeze 
singur anumite lucruri. 

Așadar primii 7 ani din viața copilului joacă un rol deosebit de important în evoluția viitoare a 
acestuia, iar pentru mame putem oferi un sfat înțelept: fii mama pentru copilul tău dar fii în același timp și 
educatoare, iubește-ți copilul dar impune-i și reguli, joacă-te cu el cât mai mult iar prin intermediul jocului 
încearcă să-l ajuți să învețe lucruri frumoase pentru că numai prin joc îl poți ajuta pe copilul tău să devin 
un om minunat.  
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FAMILIA ȘI SUCCESUL ȘCOLAR 
-STUDIU DE SPECIALITATE-  

 
 ISAC ALINA-ELENA 

 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, PIATRA NEAMȚ 
 
 Succesul are o primă accepțiune — aceea de reușită, dar nu orice reușită este neaparat un succes. 
 Succesul este rezultatul autodepășirii, cu eforturi mari și sacrificii, cu muncă asiduă ,,din nevoia de 

prestigiu. Succesul școlar se manifestă prin rezultate maxime la examene, concursuri, sau olimpiade.  
 Familial este un factor social al succesului școlar, ea pregătește, întreține și influențează spiritul de 

respect pentru şcoală și efortul de învăţare. Prin regimul de viață pe care părinții îl impun și controlează se 
formează stilul propriu de muncă și unele trăsături de caracter ale copilului, acestea fiind rezultatul 
organizării și supravegherii activității copilului, stabilirea unor relații intrafamiliale bune, în care copilul să 
fie integrat și implicat în diferite roluri și activități care să-l angajeze în formarea unui substrat motivațional 
adecvat. 

 Elevii care provin dintr-un mediu social avantajat şi care sunt plasaţi într-o poziţie superioară în 
structura ierarhică a unei societăţi determinată de accesul şi controlul unor resurse valorizate într-o 
societate, au o probabilitate mai ridicată de a avea succes şcolar, comparativ cu cei plasaţi în poziţii 
inferioare într-o schemă de stratificare socială.  

 Mediul familial de provenienţă este relevant pentru definirea caracteristicilor unui individ ce ocupă 
o poziţie în structura socială. Câteva exemple de astfel de variabile sunt: venitul, ocupaţia, nivelul 
educaţional, posesiunile familiale, structura familiei,  

 Unele studii au fost replicate în diferite contexte şi au dat naştere dezbaterii privind importanţa 
resurselor familiale, respectiv a celor şcolare pentru dobândirea performanţei şcolare. Argumentele acestora 
indicau că resursele şi facilităţile şcolare, curriculumul sau calitatea profesorilor nu influenţează succesul 
şcolar al elevilor, mediul familial de provenienţă şi comunitatea în care elevii locuiesc fiind predictorii cei 
mai importanţi pentru obţinerea rezultatelor educaţionale. 

 Există câţiva factori şcolari care ar trebui luaţi în considerare pentru că pot avea un efect important 
asupra rezultatelor școlare. Printre aceştia pot fi enumeraţi: calitatea profesorilor şi a instruirii, numărul de 
elevi dintr-o clasă şi succesul şcolar al colegilor. Nu există însă un consens cu privire la teza conform căreia, 
în ţările sărace sau în curs de dezvoltare, şcolile au un efect mai puternic asupra succesului şcolar, fiind 
considerat important şi rolul mediului familial de provenienţă.  

 Datele din testările TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)arată că la nivel 
internaţional cel mai important factor explicativ pentru performanţa şcolară în toate ţările, indiferent dacă 
sunt sărace sau bogate, este mediul familial, existând o legătură puternică între resursele familiale şi 
rezultatele la testele de matematică şi ştiinţe. Cu alte cuvinte, elevii care au mai mult de 20 de cărţi acasă, 
computer, birou, dicţionar, ai căror părinţi au cel puţin educaţie liceală, au o şansă mare să obţină scoruri 
mari la testele de matematică şi ştiinţe.  

 Rezultatele au sugerat că mediul familial de provenienţă are aproape acelaşi efect asupra 
performanţei şcolare la nivel naţional, indiferent de nivelul venitului ţării respective. Studiile mai recente 
sugerează că implicarea părinţilor în activităţi asociate cu şcoala are un efect pozitiv moderat asupra 
performanţei şcolare, la toate nivelurile de învăţământ. 

 Începând cu anul 2000, OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) a dezvoltat 
instrumente care să permită compararea la nivel internaţional a sistemelor de învăţământ. Printre cele mai 
cunoscute sunt testările PISA, care au testat competenţele de citire/scriere, matematică şi ştiinţe cu scopul 
de a compara sistemele mai multor ţări. Studii similare sunt PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study), care testează competenţele de citire şi TIMSS, care testează competenţele în matematică 
şi ştiinţe. Există mai multe studii care folosesc date obţinute din testările PISA, acestea fiind utile pentru a 
prezice rezultatele la teste ale elevilor. De exemplu, Mahuteau şi Mavromaras (2013) arată, utilizând date 
PISA şi LSAY (Longitudinal Survey of Australian Youth) pentru cazul Australiei, că scorurile PISA, în 
combinaţie cu indicatori ce măsoară statutul socio-economic al elevilor, sunt asociate cu probabilitatea de 
abandon şcolar în jurul vârstei de 15–18 ani. Astfel, cu cât elevii sunt mai dezavantajaţi din punct de vedere 
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socio-economic, cu atât obţin scoruri mai mici la testările PISA şi au probabilitatea mai mare să abandoneze 
școala înainte de finalizarea învăţământului secundar.  

 Au fost analizaţi şi care factori contribuie la îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor 
proveniţi din medii sociale defavorizate. De exemplu, OECD (2011) a propus strategii de intervenţie pentru 
ca elevii proveniţi din medii familiale dezavantajate, care statistic au o probabilitate mică de a obţine 
rezultate educaţionale bune, să reuşească să micşoreze diferenţele faţă de elevii care provin din medii 
familiale avantajate, în diferite ţări din OECD. Printre acești factori se numără: 

 • participarea la mai multe cursuri de ştiinţe are un efect mai puternic asupra rezultatelor pentru elevii 
din medii sociale defavorizate, comparativ cu cei din medii favorizate. Prin urmare, orele de ştiinţe sunt 
importante în vederea diminuării diferenţelor;  

• atitudinea faţă de învăţare. Elevii care sunt motivaţi să înveţe, încrezători în forţele proprii şi care 
dedică mai mult timp pregătirii pentru şcoală au şanse mai mari să obţină performanţe şcolare mai bune 
decât cei din care nu au această atitudine 

 Cu toate acestea, aceşti factori sunt mai importanţi pentru performanţa şcolară a elevilor avantajaţi, 
comparativ cu cei dezavantajaţi. Aşadar, există riscul ca punerea accentului pe această componentă să 
crească diferenţele de performanţă şcolară între elevi proveniţi din medii familiale avantajate şi 
dezavantajate.  

 Așadar, insuccesului şcolar poatea avea cauze socio-familiale: familii dezorganizate, dezinteresul 
părinţilor sau, dimpotrivă, cerinţe prea mari din partea familiei ce depăşesc posibilităţile elevului, conflicte 
familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea dur sau prea liberal al părinţilor; 
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MINIGHID PENTRU DEZVOLTAREA UNEI RELAȚII SĂNĂTOASE 
 ÎNTRE PĂRINȚI ȘI COPII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: ISAC NICOLETA SILVANA 

LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUȘIANU- CĂLAN 
 
I.Necesitatea educării părinţilor 
Este un lucru recunoscut că educaţia şi creşterea copiilor revine în principal părinţilor. Îndeplinirea 

funcţiei educative ţine de esenţa familiei şi desăvârşeşte existenţa acestui nucleu fundamental al societăţii 
omeneşti. 

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului apare atunci când el beneficiază de dragoste şi 
securitate, de experienţe noi, de apreciere şi de stimă, de responsabilitate şi autonomie consideră Mia 
Kellmer Pringle.  

Autoarea amintită recomandă 10 comandamente legate de educarea unui copil, (citată de J. 
P.Deschamps): 

1. Oferiţi copilului îngrijiri permanente, coerente, iubitoare, ceea ce este de o importanţă 
fundamentală pentru sănătatea spiritului, la fel cum alimentaţia corectă este esenţială pentru sănătatea 
corpului. 

2. Oferiţi copilului o mare din timpul şi din înţelegerea dumneavoastră – jocul cu copilul, lectura sunt 
mult mai importante decât un menaj bine făcut. 

3. Copilul are nevoie de experienţe noi şi de comunicare permanentă, ceea ce îi asigură dezvoltarea 
spirituală. 

4. Copilul va fi stimulat să se joace, singur sau cu alţi copii, ceea ce permite explorarea, imitaţia, 
construcţia şi creaţia. 

5. Atunci când eforturile copilului sunt încununate de succes, el trebuie felicitat, apreciat. 
6. Părinţii trebuie să-i dea copilului responsabilităţi din ce în ce mai mari, deoarece simţul 

responsabilităţii se dezvoltă doar prin activităţi practice. 
7. Fiecare copil este unic în felul lui, astfel că părinţii trebuie să-şi adapteze comportamentul la 

caracteristicile acestuia. 
8. Atunci când nu suntem de acord cu comportamentul copilului, manifestarea dezaprobării trebuie 

să ţină cont de temperament, vârsta şi capacitatea de înţelegere a copilului. 
9. Copilul nu trebuie ameninţat cu pierderea dragostei sau cu abandonul; părinţii pot respinge 

comportamentul copilului, dar nu-şi pot respinge propriul copil. 
10. Părinţii nu trebuie să aştepte recunoştinţă, deoarece copilul nu şi-a solicitat naşterea (Deschamps 

et al., 1981). 
Schimbările de natură socio-economică din societate au consecinţe negative asupra situaţiei copiilor 

în familie. Părinţii, mult prea preocupaţi de satisfacerea nevoilor materiale ale vieţii nu mai oferă suficientă 
afectivitate şi sprijin copilului- elemente atât de necesare dezvoltării armonioase. 

Una din modalităţile de ameliorare a acestor efecte este educarea părinţilor.  
Educarea părinţilor are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei educative şi spre 

dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi interacţionare în familie. 
 Aceste acţiuni vor conduce la: 
-cunoaşterea şi acceptarea propriului copil ; 
-abordarea pozitivă a trăsăturilor personalităţii copilului; 
-înţelegera comportamentului copilului; 
-influenţe pozitive în dezvoltarea competenţelor sociale ale copiilor; 
-cunoaşterea etapelor dezvoltării în timp a copilului ; 
-procesul de educaţie a copilului ; 
-crearea unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului-rolul egal al ambilor părinţi ; 
-modalităţi non-violente de rezolvare a conflictelor în familie. 
Educând părinţii se va realiza şi o schimbare în mentalitatea părinţilor despre copil. Părinţii trebuie 

să fie informaţi şi să accepte că orice copil:  
-este o persoană cu anumite caracteristici, speciale, diferite, în concordanţă cu gradul de dezvoltare ; 
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-are drepturi egale care trebuie recunoscute de către societate şi în special de către părinţi ; 
-copilul are o personalitate individualizată. 
Atunci când vorbim de asistenţa psihopedagogică a elevilor trebuie să facem referire la dimensiunile 

componentei profesionale a educatorilor. Astfel competenţa psihopedagogică este rezultanta următoarelor 
cinci capacităţi: 

 capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă şi individuale 
la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative; 

 capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de învăţare, 
în general, şi pentru învăţarea unei anumite discipline de studiu, în particular; 

 capacitatea de a proiecta şi de a realiza optim activităţi instructiv-educative (precizarea 
obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor de instruire, crearea 
unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea corespunzătoare a formelor, metodelor şi instrumentelor de 
evaluare etc.); 

 capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea elevilor, precum şi a 
şanselor lor de reuşită; 

 capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie. 
 
a) Atitudinea emoţională negativă a copilului faţă de şcoală poate să depindă de: informaţiile inexacte 

şi nepotrivite pe care copilul le-a dobândit pe tema şcolii, de atitudini şi înclinaţii incorecte preluate de la 
cei din jur sau de experienţe negative pe care le-a trăit în timpul unui antrenament de învăţare prematur şi 
defectuos. 

Atitudinea emoţională negativă poate apărea şi faţă de anumite disipline şcolare, de care se leagă 
experienţe mai puţin plăcute.O materie la care au apărut dificultăţi de învăţare poate genera aversiune, 
teamă. Atitudinea neînţelegătoare a profesorului, refuzul de a-l sprijini şi îndruma pentru a depăşi 
obstacolele, îl vor îndepărta pe elev. „Atitudinea negativă faţă de şcoală poate fi simptomul unor tulburări 
afectiv-emoţionale mai profunde şi mai generalizate.” (H.Spionek) 

b) Părinţii dovedesc şi ei, uneori, atitudini nepotrivite faţă de situaţia la învăţătură a copiilor. 
Cercetările psihopedagogice au diferenţiat trei atitudini greşite ale părinţilor:  

-atitudinea de teamă- părinţi care îşi manifestă teama în legătură cu cariera şcolară a copilului şi astfel 
îi transmit aceeaşi atitudine, determinând nelinişte, lipsă de încredere în forţele proprii, sentimente de 
vulnerabilitate; 

-atitudinea agresivă- părinţii îşi manifestă agresivitatea asupra şcolii, diminuează autoritatea şcolii şi 
a cadrelor didactice sau îşi indreaptă agresiunea împotriva copilului care este adeseori victima unor abuzuri 
fizice şi psihice iniţiate de părinţi; 

-atitudinea de indiferenţă a părinţilor prin bagatelizarea şcolii- care se leagă fie de lipsa de 
responsabilitate manifesată în familie, la locul de muncă, fie de o slabă consideraţie faţă de şcoală, 
minimalizând eficienţa învăţăturii pentru perspectivele de viaţă. 

 Cele mai grave consecinte ale atitudinii greşite a părinţilor sunt: rămânerea în urmă la 
învăţătură şi eşecul şcolar. 

Rămânerea în urmă la învăţătură este o problemă socială a timpului nostru. Ea produce efecte 
dezastruoase atât elevilor în această situaţie, familiilor acestora cât şi şcolilor. Efectele sunt: educaţionale, 
economice şi psihologice. 

  Rămânerea în urmă la învăţătură este un proces care cuprinde mai multe faze: 
• faza iniţială- apar primele goluri, primele nemulţumiri ale copilului în legătură cu şcoala”; 
• faza a doua-se caracterizează prin defecte grave, iar elevul chiar dacă se străduieşte nu mai poate 

participa şi profita normal de activitatea şcolară; 
• faza a treia -se caracterizează prin apariţia rezultatelor nesatisfătoare; 
• faza a patra –nepromovarea-care este o afirmare formală a eşecului tuturor încercărilor de a înlătura 

rămânerea în urmă. 
Descoperirea eşecului de la început este absolut necesară. Cunoaşterea fazei în care se află procesul 

de rămânere în urmă al copilului în orice moment trebuie să faciliteze acţiunea de remediere. 
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Cauzele care duc la eşec şcolar se diferenţiază după natura factorii care la determină astfel: 
-de natură subiectivă: starea psihofiziologică a elevuilui, respectiv nivelul de dezvoltare intelectuală 

şi fizică, starea sănătăţii şi gradul de pregătire pentru începerea şcolii, nivelul motivaţiei (aspiraţii, idealuri) 
şi al voinţei; 

-de natură instituţională: nivelul de pregătire al cadrelor didactice, cunoaşterea şi aplicarea unor 
principii didactice şi metodice adecvate, organizarea activităţii şi a regimului şcolii, baza didactico-
materială, precum şi personal de sprijin calificat (psihopedagog, asistent social, consilier); 

-de natură socio- economică: nivelul intelectual al părinţilor, starea materială a familiei, relaţiile din 
familie, mediul ambiant nemijlocit în care trăieşte, normele, valorile şi credinţele comunităţii din care face 
parte; 

Factorii enumeraţi se impletesc între ei, din acest motiv acţiunea lor este de cele mai multe ori 
complexă şi poate duce la dereglări în viaţa emoţională şi volitivă, la deformări de caracter, la afecţiuni 
neuro sau la psihopatii.(D.M.Jovanovic) 

II.Activităţi socio-educative cu părinţii 
Orice actor adult al sistemului educativ ar putea, tocmai în perspectiva ameliorării respectului faţă de 

sine al elevilor, să-şi îndrepte eforturile către obiectivele următoare: 
*  să favorizeze conştientizarea competenţelor şi calităţilor prin intermediul unor realizări obiective; 

să conducă la descoperirea domeniilor de împlinire de sine pe care le valorizează şi la conştientizarea 
largului evantai de caracteristici posibile ale valorii în specia umană; 

*  să sprijine copilul în formarea unor idealuri congruente cu competenţele şi interesele sale; 
*  să-l ajute să se insereze în contexte sociale mai valorizante pentru el; 
*  să-i împărtăşească strategii adecvate pentru a face faţă situaţiilor dificile, în care apare teama de 

eşec sau de respingere socială; să-i atragă atenţia asupra caracterului controlabil al situaţiilor (de exemplu, 
invitând tinerii să discute în grup despre modurile lor diferite de răspuns în situaţii dificile); 

*  să lupte împotriva suprageneralizării eşecului, recentrând eşecul asupra sarcinii şi oferind metode 
pentru o reuşită ulterioară şi la nivelul instituţiei şcolare, unde sunt uneori enunţate judecăţi negative care, 
dincolo cu mult de performanţe, aduc atingere persoanei; 

*  să se situeze el însuşi ca dătător de valoare pentru copil, care are nevoie să fie tratat ca persoană 
şi nu numai ca elev. 

Activităţile derulate cu grupurile de părinţi au urmărit:  
- realizarea unei bune relaţii părinte-copil; 
- prevenirea unor probleme grave de educaţie; 
- prevenirea unor atitudini şi reacţii negative în comportamentul părinţilor faţă de copil; 
- însuşirea unor abilităţi de bază de care părinţii au nevoie pentru a influenţa pozitiv comportamentul 

copiilor. 
În decursul acestor întâlniri s-au discutat teme şi s-au exersat abilităţi care au vizat:  
 nevoile copiilor mici ; 
 dezvoltarea psiho-socială pe vârste; 
 acordarea atenţiei în manieră pozitivă în vederea stimulării unui comportament dorit; 
 aprecierea (convingerea părinţilor că laudele îi pot determina pe copii săse comporte într-un mod 

dorit); 
 stabilirea limitelor- diferenţierea între a respinge copilul sau a respinge un comportament; 
 fixarea unor limite verbale (NU este NU!) ; 
 ignorarea unor comportamente nedorite ; 
 discriminarea situaţiilor când copiii trebuie izolaţi pentru anumite comportamente; 
 stabilirea situaţiilor când trebuie folosită pedeapsa sau recompensa şi pentru care 

comportamente. 
Modalităţile de realizare au fost variate şi s-au concretizat în: 
 vizionări de filme educative ; 
 dezbateri; 
 jocuri şi exerciţii practic-aplicative cum ar fi “Ce îmi place/ nu-mi place la copilul meu”, 

exerciţiul « fierbinte-rece », jocul « Semaforul », jocul « Scaunul pozitiv şi scaunul negativ », etc. 
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 CULTIVAREA BUCURIEI  
 DE A ÎNVĂŢA LA COPILUL MIC ÎNCEPE DIN FAMILIE 

 
 PROFESOR IȘAN VIORICA 

 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47, BRĂILA 
 
 Educaţia şi învăţarea nu încep odată cu intrarea copilului într-o instituţie de învăţământ, ci ele încep 

de la naştere în cadrul familial. Vârsta timpurie, perioada de la naştere până la intrarea copilului la şcoală 
este cea în care se pun bazele dezvoltării ulterioare a copiilor. În acest context, o educaţie în familie şi o 
îngrijire timpurie de calitate asigură indivizilor succesul integrării sociale şi personale ulterioare.  

 Învăţarea timpurie este fundamentul pentru învăţarea de-a lungul vieţii şi baza bunăstării individuale, 
sociale, economice, baza dezvoltării durabile. De aceea, învăţarea timpurie trebuie să fie şi motorul bucuriei 
de a învăţa, care, la rândul ei, conduce la construirea comunităţilor orientate spre a învăţa, comunităţi care 
dobândesc capacitatea internă de a-şi identifica şi rezolva problemele şi de a progresa, având ca scop 
calitatea vieţii fiecărui individ, în toată complexitatea sa. 

 Copilăria este sau ar trebui să fie cea mai fericită perioadă a vieţii. Îi conferă acest privilegiu lipsa de 
griji, dragostea celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce e mai frumos pe lume. Copilăria cuprinde 
prima şi cea mai importantă ,,decolare” în marile zboruri ale unei vieţi omeneşti. În perioada copilăriei, 
influenţele educative sunt hotărâtoare, la vârstele mici se constituie baza dezvoltării personalităţii viitoare, 
iar pentru reuşita educaţională a copilului e necesar să fie antrenaţi toţi agenţii cu influenţe asupra copilului, 
pornind de la familie, instituţii de educaţie până la comunitate. 

 Ce este învăţarea? Învăţarea umană, ca sistem deschis, se află în permanentă interacţiune cu ambianţa 
socială şi materială, cu semenii, cu natura pe care o cultivă, cu situaţiile pe care le stăpâneşte, le provoacă, 
le anticipează, le rezolvă, precum şi cu sine însusi în autoconducere, autoinstruire şi autoeducaţie. Tot ceea 
ce se suprapune peste reactivitatea spontană şi înnăscută devenind, prin repetare sau întărire, o achiziţie cu 
caracter de relativă permanenţă, poate fi socotit, în termeni generali, ca învăţare. 

 În sensul ei larg, înţelegem învăţarea ca pe nevoia şi iniţiativa omului de a acumula cunoştinţe, valori, 
priceperi, pentru a putea trăi într-o lume în care dinamica schimbărilor e uimitoare. Vorbim astfel despre 
învăţare ca atitudine faţă de cunoaştere, faţă de viaţă, faţă de nou. 

 În sensul ei larg, înţelegem învăţarea ca pe nevoia şi iniţiativa omului de a acumula cunoştinţe, valori, 
priceperi, pentru a putea trăi într-o lume în care dinamica schimbărilor e uimitoare. Vorbim astfel despre 
învăţare ca atitudine faţă de cunoaştere, faţă de viaţă, faţă de nou. 

 Bucuria de a învăţa începe în familie! 
 ,,A creşte un copil este un lucru riscant; căci reuşita depinde de multă trudă şi grijă, iar nereuşita 

întrece orice altă durere.”(Democrit)  
 Într-o societate responsabilă și protectoare, părinții au un rol activ în educație. Ei sunt recunoscuți ca 

primul educator al copilului, cu rol major în dezvoltarea psihică și socială a acestuia. Copilul primeşte 
primele sfaturi şi noţiuni educative, îşi dezvoltă aptitudinile şi îşi formează deprinderi de viaţă sănătoasă, 
în familie. Binecunoscuta expresie „cei şapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat 
copilul, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ.  

 Părinţii sunt modelele pe care le imită copilul, de aceea John Locke susţinea că: ,,Nu trebuie să faceţi 
în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite!” S-a demonstrat că dezvoltarea copilului este influenţată 
în proporţie de 70% de familie, grădiniţei revenindu-i rolul de partener în relaţia cu familia. Părinţii trebuie 
să cultive la copil bucuria de a învăța, de a descoperi, de a crea. 

 Aceste trăsături există în el și le exersează încă din primii ani de viață, totul realizându-se sub formă 
de joc. În primul an de viaţă, copilul învaţă să aibă, sau nu, încredere în mediul de viaţă ca mijloc de 
satisfacere a nevoilor sale. Pentru al doilea an de viaţă, esenţial este faptul că acum copilul învaţă să fie 
autonom, element deosebit de important pentru educaţia timpurie, aceasta fiind bază a viitoarei 
personalităţi. După primii trei ani de viaţă, creierul copilului ajunge până la 90% din greutatea unui creier 
de adult, aşa că nu-i de mirare că în aceşti trei ani copilul îşi dezvoltă capacitatea de învăţare. Atunci când 
părinţii le vorbesc, le cântă sau le citesc copiilor, creierul lor este realmente ,,pe recepţie”, adică se creează 
legături noi între celulele nervoase, iar cele vechi se întăresc. Acest proces de dezvoltare al creierului trebuie 
susţinut nu numai printr-o alimentaţie adecvată copiilor, ci şi printr-o bună stimulare a tuturor simţurilor.  
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 În cadrul familiei, copilul trebuie să trăiască clipe de bucurie, părinţii trebuie să acorde atenţie 
deosebită limbajului, gesturilor, deprinderilor pe care copilul le va imita, exemplele să fie dintre cele mai 
bune, mai frumoase, mai constructive. Jocul trebuie să ocupe un rol deosebit în viaţa copilului, căci doar 
,,în joacă” se vor consolida deprinderi de igienă personală, de comportament civilizat, de comunicare etc.  

 Ambiţiile părinţilor pentru copilul lor trebuie să fie în limitele rezonabile, pentru a nu-i cere mai mult 
decât îi permit capacităţile lui intelectuale. Solicitările la care el nu face faţă îi dau un sentiment de 
insecuritate. Dacă părinţii dau dovadă de înţelegere, încurajează copilul cu afecţiune, îi atribuie progresiv 
independenţă, vor constata că el va accepta cu uşurinţă cerintele impuse de părinţi, şi mai târziu de 
educatoare.  
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PRIN EDUCAȚIE PUTEM DEVENI… 
 

PROF.INV.PRIMAR IȘTOC LUMINIȚA-MARTA,  
SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN POPOVICI”, COMUNA BUHOCI, 

JUDEȚUL BACAU 
 
“Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește.”, Confucius 
În prima parte a copilăriei copiii beneficiază de educație din partea părinților. Regulile de 

comportament primite în anii premergători înscrierii/ integrării, copiilor intr-o forma de învățământ, 
creșă/grădiniță, sunt definitorii în dezvoltarea și formarea lor. Primii ani sunt marcați de o sensibiliate 
ridicata și receptivitate uimitoare. Copilul poate asimila un bagaj de cunoștințe și deprinderi care să fie baza 
pentru educația ce urmează să fie primită în grădinițe. De particularitatile ontogenetice ale copilului atât 
familia cât și grădinița trebuie să țină seama și să a caute a-i oferi condiții favorabilie de creștere și 
dezvoltare. 

 Familia - prima școală unde se pregătește copilul pentru viața sociala este oficiul inalt al rspectului, 
demnității si libertății inerioare. Ea este cea care trebuie să garanteze siguranța, linistea, o atmosfera 
prielnică de dezvoltare armonioasă. În același timp ea nu poate fi atotputernică în privinta formării copiilor, 
aceasta reprezintând un cadru din care se face trecerea spre autonomie. Ea rămane primul instrument de 
reglare al interacțiunilor dintre copil și societate.  

Copilul absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, formându-si conduita prin mimetism 
si contagiune directă. Putem spune că dacă ne dorim copii buni, înțelepți, noi înșine trebuie să fim buni, 
exemple viabile pe care ei să le poata urma si urmări toată viața. Cei șapte ani de acasă trebuie să cultive 
sentimentul demnității și al dreptății, disciplina și dreptatea, iubirea si respectul, valori pe care să se 
clădească un om împlinit și potrivit în societate. Putem spune că o educație corectă pleacă din familie și se 
raportează permanent la mediile cu care interacționează copilul. Existența celor șapte ani de acasă, dar și 
carențele ei, marchează destinul fiecărui om. 

Adevărul, binele, frumosul, dragostea, respectul, toleranța sunt liniile directoare de care familia se 
face responsabilă, pe care se clădeste un tânăr de calitate, de care societatea are atâta nevoie. Realiatea însă 
arată de multe ori că nu se mai urmăreste cultul celor sapte ani de acasă, deoarece de cele mai multe ori 
copiii sunt incluși de timpuriu în diverse forme educaționale, de la vârste din ce în ce mai fragede, iar vârsta 
primei copilărie, esențială în conturarea și achiziționarea normelor de comportament, este aruncată pe 
umerii “noilor părinți”, ai celor care sunt responsabili de educația din aceste institutii. Părinții adaptați la 
noile standarde sociale nu mai țin morțiș la acel standard, minum dar cumva obligatoriu, în care să se 
încadreze copii lor. A rămas din sintagma cei șapte ani de acasă un deziderat rămas în umbra trecutului. 
Astăzi aproape că nu mai putem face comparații între copiii de 6 ani, la intrarea înșcoală, ci mai degrabă 
trebuie să acceptămcă fiecare copil are ritmul sau de evoluție, să emapatizăm cu fiecare dintre aceștia pentru 
a-i înțelege și de a găsi și cele mai potrivite tehnici de lucru, iar acolo unde terenul nu este pregătit din lipsa/ 
absența părinților să suplinim golurile pentru ne putem atinge scopurile și obiectivele educației. 

“O bună educaţie cere ca educatorul să inspire elevului stima şi respect, şi nu se poate ajunge la 
aceasta prin nimicirea individualităţii elevilor şi prin asuprirea stimei de sine.” (Samuel Smile)  
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 IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PIPP ISTRATE ADRIANA 
 
Cifra șapte își manifestă forța magică nu numai în creațiile literare, ci și în viața reală, reprezentând 

valorile pe care familia reușește să le sădească în conduita copilului la vârste tot mai fragede, întrucât mai 
târziu poate fi prea târziu. Expresia cei șapte ani de acasă este cunoscută și folosită în viața de zi cu zi, de 
cele mai multe ori, în forma sa negativă, sancționând manifestări ale unei persoane ce contravin bunelor 
maniere, făcând trimitere la regulile de comportament și educația ce ar trebui oferite de către familie în 
primii șapte ani de viață ai copilului. Psihologii consideră că educația din primii ani de acasă este un element 
definitoriu pentru personalitatea viitorului adult. Mediul familial este cadrul în care se deschide calea spre 
comunicarea eficientă, spre o anumită autonomie, spre manifestarea politicoasă și spre o relaționare socială 
sănătoasă. Chiar dacă actualul context al sistemului de învățământ permite cuprinderea copiilor în grădinițe, 
respectiv școli, de la vârste de până la șapte ani, implicarea familiei în asigurarea bagajului manierat al 
ființei aflate în dezvoltare nu poate fi exclusă. 

 Mediul școlar intervine spre a continua și a consolida normele inițiate de familie, formând o persoană 
respectuoasă și demnă de a fi respectată. De maximă importanță rămâne exemplul venit din partea adulților 
(părinți, bunici, cadre didactice etc.) aflați în imediată interacțiune cu copilul. În acest sens, deosebit de 
eficient râmâne exemplul pozitiv, persuasiv, adecvat particularităților de vârstă, însoțit de rezolvarea unor 
situații concrete. Folosirea formulelor de salut și a cuvintelor magice mulțumesc, te rog, iartă-mă, poftim 
sunt doar câteva dintre dovezile prezenței celor șapte ani de acasă, care le vor facilita copiilor adaptarea în 
societate, pregătind intrarea în etapele viitoare ale vieții. Dar buna creștere nu trebuie să se oprească aici. 
Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere și chiar într-o discuție cu un 
prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate. 

 Educația unui copil nu înseamnă doar a-l învăța să scrie, să citească și să calculeze, ci și învățarea 
modului de a se comporta cu ceilalți, aspect de urmărit de toți factorii implicați în evoluția copilului. 
Diversitatea și unitatea elementelor ce compun perosnalitatea impun interdependențe între laturile 
educației- intelectuală, morală, profesională, estetică, fizică. Intercațiunea lor la nivelul personalității și al 
sistemului acțiunilor educative nu este aceeași pe tot parcursul dezvoltării, diferențele apar în funcție de 
vârstă și de specificul acțiunii instructive-educative întreprinse. 

 Un concept important fără de care nu am putea vorbi nici de creștere, nici de dezvoltare este acela 
de îngrijire. Îngrijirea reprezintă totalitatea acțiunilor întreprinse de părinți, bunici sau comunitate, în 
vederea asigurării sănătăţii, nutriţiei, dezvoltării psiho-sociale şi cognitive a copilului. Îngrijirea copilului 
presupune un răspuns adecvat pentru nevoile sale fundamentale: protecţie, alimentaţie, asistenţă medicală, 
dragoste şi afecţiune, interacţiune şi stimulare, securitate. 

 Rezultatele cercetărilor recente au schimbat percepţia asupra copilului, accentuând tot mai mult 
competenţele şi aptitudinile copilului ca persoană şi importanţa recunoaşterii faptului că un copil trebuie să 
fie recunoscut ca atare de toţi adulţii care îl înconjoară: în familie, în comunitate sau în societate, colabărând 
în vederea insuflării comportării civilizate ce se poate remarket prin omenie, toleranță, altruism, 
corectitudine, bunăvoință, ca manifestări ale ființei umane înzestrate cu gândire, limbaj, putând să-și 
însușească anumite coduri nescrise. 
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RELAŢIA PĂRINTE - COPIL, FACTOR ESENŢIAL ÎN DEZVOLTAREA 
MULTILATERALĂ A COPILULUI 

 
PROF. ISTRATE MARINELA -GRĂDINIȚA P.P. NR. 7 DEVA 

 
Influenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor om cu respect faţă de cei ce-l educă se simte 

încă din perioada grădiniţei. Nu de puţine ori se întâlnesc copii care nu respectă cerinţele educatoarei sau 
care fac aprecieri necuviincioase la adresa ei. De cele mai multe ori, aceşti copii vin din familii care au 
obiceiul de a ponegri autorităţile locale, şefii de la locul de muncă sau chiar educatoarea sau învăţătoarea 
copiilor mai mari. Copilul este obişnuit deci, cu lipsa de respect. Aceşti copii, de multe ori, refuză să vină 
la grădiniţă. Discutarea cadrului didactic în directe făcute de către părinţi sădesc în sufletele copiilor 
neîncrederea, frica. 

Copilul nu se educă numai prin îndemnurile părinţilor, ci şi prin exemplele personale pe care părinţii 
le oferă acestuia. Există multe cazuri când părinţii intră în grădiniţă fără să salute personalul care lucrează 
în incinta acesteia. Prin firea lucrurilor, copilul trebuie să găsească în imediata sa apropiere, realitatea 
corectă a persoanei de care sunt ataşaţi, realitate care să-i inspire conduita. Desigur că, aceste exemple de 
conduită se corectează pe parcurs, se îmbogăţesc, ajungând chiar să se modifice. În acest proces, intervin 
grădiniţa, şcoala, societatea care contribuie la modelarea personalităţii copiilor. Prima etapă în acest proces 
de organizare şi formare a membrului societăţii este reprezentată, însă, de identificarea cu personalitatea 
tatălui sau a mamei. 

Lipsit de un model, de un exemplu cu care să se identifice în propriul său cămin, copilul va găsi astfel 
de modele în afara acestuia, într-o persoană valoroasă pentru el, cum ar fi, de exemplu: educatoarea, 
învăţătoarea. 

Din nefericire însă, adeseori, copilul care este lipsit de autoritatea părintească pozitivă şi eficientă îşi 
va afla prieteni printre indivizii străzii. În acest caz, efectele negative pot fi prezise cu corectitudine. 

Se mai produc încă abateri de la regulile morale şi civice în unele familii. Cel mai frecvent se 
înregistrează astfel de cazuri acolo unde părinţii consumă alcool. Unii copii observă aceste fapte şi le 
sesizează părinţilor, în felul lor, dar, sincer. 

Tensiunile şi confictele dintre părinţi şi copii, pot avea o intensitate diferită şi o durată variabilă, 
distingându-se forme simple, cum ar fi: cearta, neînţelegerea, contrazicerea, refuzul asumării unei obligaţii 
conjugale sau forme complexe, precum: agresivitatea fizică, violenţa, alungarea unui partener de la 
domiciliu. În condiţiile în care părinţii vor avantaja un copil în favoarea altuia, nerepectând raportul dintre 
merit şi recompense, pot apărea situaţii de rivalitate, gelozie fraternă. Copilul dezavantajat va utiliza 
mecanisme de apărare, cum ar fi: încordarea, izolarea sau prefăcătoria, minciuna. 

Părinţii trebuie să acorde copilului atenţie totală pentru ca acesta să vadă că suntem interesaţi să îl 
ascultăm. Retragerea cu el într-un loc liniştit şi evitarea prezenţei altor persoane la discuţie îi pot arăta 
copilului că părinţii sunt cu adevărat interesaţi de problema lui. Copilul trebuie să fie sigur că “problema” 
se va rezolva “între ei”. Indiferenţa este la fel de dăunătoare. Copilul se simte respins şi neglijat dacă, atunci 
când îşi împărtăşeşte gândurile părinţilor, aceştia continuă să privească la televizor sau să îşi vadă în 
continuare de treabă. Încetarea oricărei activităţi este necesară pentru a-şi demonstra disponibilitatea. 

În cazul copiilor mici este importantă şi atitudinea pe care părinţii o au. Ei nu trebuie să se simtă 
dominaţi nici măcar fizic, din această cauză fiind bine ca părinţii să coboare la nivelul lor atunci când le 
vorbesc sau îi ascultă. 

Familia, ca prim grup cu care ia contact copilul, rămâne reperul permanent şi fundamental în condiţia 
indivizilor, în manifestarea unor atitudini civice, moral-comportamentale. 

 
Bibliografie: 
Laborator Prescolar –ghid metodologic- ed. V&I Integral Bucuresti 2001 
 Revista Invatamantul Prescolar nr 3-4/ 1996 
 Revista Invatamantul Prescolar nr 3- 4/1998 
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CEI ,,ȘAPTE ANI DE ACASA” 
 

PROF. INV. PRIMAR ISTRAȚOIU MIRELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BUZĂU 

 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
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Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

 
BIBLIOGRAFIE 
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EDUCATIA IN FAMILIE- CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. IUJA CLAUDIA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii. 
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CEI ȘAPTE ANI IN VIAȚA MEA! 
 

PROFESOR: IULIANA BORA,  
DISCIPLINA: GEOGRAFIE 

COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR ARGHEZI” 
TG. CARBUNEȘTI, GORJ 

 
Motto: 
„Stă cu diploma pe masă,  
Are-acum și masterat,  
Dar cei șapte ani de-acasă,  
Încă nu i-a terminat” 
Aurel Buzgău, Epigrame. 
 
Totul în societatea actuală pleacă de la cei șapte ani de acasă... Am uitat să fim respectuoși și 

manierați, să știm să salutăm, să dăruim, să avem încredere, să ne pese de celălalt. Am uitat să comunicăm, 
să știm când să vorbim și când să ascultăm. Am uitat că această Viață este de fapt o călătorie pe care trebuie 
să o facem cu bucurie și entuaziasm.  

Am uitat de sensibilitate, iubire și de poezie... 
În toată trecerea prin ani 
Alături fii de cei sărmani,  
Să nu te lăcomești la bani 
De cinste sunt destui orfani. 
 
Și-n fiecare zi din săptămână 
Să fii mereu cu voie bună,  
Sî împlinești ce ai de împlinit 
Să mulțumești, să fii și mulțumit. 
 
Cu haina celor șapte ani de-acasă,  
Să-ți faci prezența mai frumoasă,  
Oriunde-ai fi te are-n seamă 
Un crez și-o inimă de mamă! 
 
Tu prin gândire și prin faptă,  
Ai grijă s-o păstrezi curată. 
Așadar, haideți să ne trezim și să fim din nou Oameni! 
Bibliografie 
Constantin Iordache, Haina celor șapte ani de-acasă. 
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 IMPORTANȚA CELOR CEI 7 ANI DE ACASĂ 
  

 PROF. ÎNV. PREȘC. IURCEA IUSTINA 
 GRUP ȘCOLAR ALEXANDRU FILIPAȘCU PETROVA 

 GRĂDINIȚA CU PN PETROVA, MARAMUREȘ 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

Aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului Soare, 
aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, rude, 
educatori, vecini...oameni. Spre fiecare ,,, boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa caldă, 
dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte ,,norii” 
ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. 

 Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru 
că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede aripile curajului, ale îndrăznelii şi ale căutării. 

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. În familie se dezvoltă sprinjinul 
de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. 
În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală 
şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind 
bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile 
care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, 
convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să 
se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod 
constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
om. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale Gamei 
Do. 

 Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. 
 Învaţă respectul dacă este respectat.  
 Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit.  
 Iubeşte familia pentru că aici se ,,scaldă” în iubire.  
 Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de ajutor şi 

înţelegere.  
 Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă atunci când 

le foloseşte iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. 
 Şi învaţă un lucru simplu, dar dureros- nu e bine să fii singur. 

 Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci doar o monotonie, singurătatea este tristă şi 
plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi sofisticate, e de preferat o oră în parcul de joacă, 
la groapa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile parcului, alături de alţi năzdrăvani gălăgioşi. Acolo 
învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-l păstrăm, consimte să pună mâna pe maşinuţa sa 
scumpă şi alt copil, învaţă să mulţumească şi să ceară iertare când a greşit. 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. LILIANA NICOLETA IURESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 BOTOȘANI 

GRADINIȚA CU P.P. NR. 14 BOTOȘANI 
 
De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supară atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând ca nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special. 

Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viată. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc. 

Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod. 

Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
pâna la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

Bebelușul este atașat de mama și de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și exprimate de 
către copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la diverși stimuli, 
modul de a răspunde la mediu le puteți observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi. 

La vârsta preșcolara, copilul are nevoie de modele de identificare cu o persoana foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea și sunt frumoasă, așa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mâncăm tot ce ne dă mami.” 
Astfel va exista o încercare de concordanța între imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine. 

Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristețe, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Bineînțeles că asta 
nu înseamnă ca permanent vom fi stresați de cum vorbim, ne purtam ori reacționăm la cei din jur, pentru 
ca ne va fi foarte greu și chiar ne vom simți obosiți la un moment dat. Va trebui să ne impunem anumite 
restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învățăminte 
atat din situațiile și întamplările frumoase din viața voastră, cât și din cele negative. 

Este nevoie de insușirea responsabilității de a fi părinți, de a fi permanent conștienți că cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizeză ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în 
diverse situații și va fi judecat, acceptat ori nu în societate. 

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curațenie și exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoțiilor atât pozitive, cât și negative; 
– bune maniere și comportament; 
– limbaj corect transmis (fară greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre părțile de vorbire); 
– modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

– consecvență în realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atenției; 
– perseverența în realizarea unei sarcini; 
– alegerea motivelor si motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: 
– spiritul de competiție; 
– altruismul; 
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– cooperarea; 
– atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influentează dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi 
încrezator în forțele proprii. 

Înainte de a judeca o persoană și de a-i pune o etichetă, gândiți-vă ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
în spatele unui comportament ori atitudine neacceptata de către ceilalți. 
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PUTEREA EXEMPLULUI ÎN FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: IVAN ADINA-LUCIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CARACAL 

 
Copiii sunt copia părinților. Ei nu învață doar atunci când părinții le țin o predică despre 

comportamentul ideal, ci învăță mai ales studiind și imitând adulții din jurul lor. În familie se formează cele 
mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi 
atitudini, ordinea, cumpătarea. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei 
şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme şi ca viitor adult. De 
aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite 
reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Copiii învaţă cum să facă faţă stresului obervând adulţii din jurul lor. Dacă cei mari țipă, lovesc şi 
pun porecle, cei mici îi imită. De fiecare dată când creierul emoţional preia controlul reacţiilor, se pierde o 
oportunitate de a arăta copiilor un mod mai sănătos de a rezolva problemele. Cheia pentru o relaţie sănătoasă 
şi pentru o învăţare eficientă este ca părinții să privească situaţiile problematice minore ca oportunităţi prin 
care pot lucra la atingerea obiectivelor pe termen lung. 

 Pentru a deveni părinți model, oferind un exemplu pozitiv copiilor noștri, e nevoie de mult efort și 
trebuie să acordăm o mare atenție calităților necesare în viață:  

- apartenența socială  
- asigură relații echilibrate cu ceilalți 
-gândirea pozitivă 
- încrederea în forțele proprii 
-gândirea „Out of the box”- schimbarea perspectivei de câte ori e nevoie pentru a vedea oportunități 

acolo unde este cazul 
-inteligența emoțională - cunoașterea emoțiilor și capacitatea de a empatiza cu alte persoane.  
Când iţi simţi muşchii încordaţi, inima bătând cu putere şi tonalitatea vocii ridicată, este un semn că 

ai o oportunitate de a învăţa copilul ceva important. Asfel, îl poţi învăţa: managementul stresului, să 
comunice respectuos chiar şi atunci când este frustrat, să facă faţă unui conflict fără să lovească, să ţină 
cont de sentimentele celor din jur, să îşi atingă obiectivul, fără să rănească fizic sau emoţional pe cineva. 
Stresul şi frustrarea îţi oferă o oportunitate să fii un model pentru copiii tăi. Când depăşeşti cu bine aceste 
stări, le arăţi cum să facă faţă propriilor frustrări. 

Cu toții ne dorim copii împliniți în viață din punct de vedere social, emoțional și profesional. 
„Fericirea este sensul și scopul vieții, ținta și finalul existenței umane” - (Aristotel) Ea poate fi găsită în 
micile plăceri de fiecare zi, este sentimentul de mulțumire durabilă al oamenilor care duc o viață împlinită. 
Elevii mai fericiți învață mai bine, tind să fie mai motivați și să-și păstreze concentrarea mai mult timp. 
Există practici, sugestii care utilizate în mod regulat stimulează starea zilnică de bine: cântecele, zâmbetele, 
recunoștința, găsirea unui rost în viață, ieșirile în aer liber, interacțiunea socială, dialogul. 

Numeroasele studii despre modul în care copiii învață de la cei din jur arată că una dintre cele mai 
bune metode este să imite ceea ce văd. Acest lucru este valabil pentru toate aspectele vieții, de la 
comportamente alimentare, de la a fi bun sau răbdător și până la igiena dentară. Și încă ceva: copiii nu imită 
doar rezultatul final, ei urmăresc îndeaproape și tind să copieze toate acțiunile care duc la rezultatul 
respectiv. 

Drept urmare, deseori este util să renunțăm la „dădăceală” și să-i lăsăm pe copiii noștri să facă ceea 
ce știu ei mai bine: să absoarbă obiceiurile care ne aduc fericire, urmărindu-ne cum le punem în practică în 
fiecare zi -, Nu-ți educa copilul, educă-te pe tine, el oricum va semăna cu tine”. 
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 EDUCAȚIA TIMPURIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ,  
EDIȚIA 2020 

 
PROFESOR IVAN ELENA 

 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA, JUD. CALARAȘI 
 
„Educația este cea mai de preț provizie pe care o poți face pentru bătrânețe." Aristotel 
 
Cunoaşterea şi înţelegerea copilului reprezintă un moment fundamental pentru iniţierea în educaţie a 

copilului; de fapt ne cere să precizăm ce este educaţia şi ce înţelegem prin copil şi copilărie. 
Copilul este o persoană, o fiinţă și nu doar un adult în miniatură. El gândeşte şi simte în felul lui. 

Specialiştii în educaţie precizează că modul cum se dezvoltă copilul în prima copilărie are o importanţă 
deosebită pentru dezvoltarea lui psihică şi fizică de mai târziu.  

 Copilăria este cea mai frumoasă etapă a vieţii, cu farmecul, visarea şi naivitatea sa specifică. 
Noile cercetări privind dezvoltarea intelectuală şi dezvoltarea în primii ani de viaţă arată că mintea 

sugarului este foarte activă - de două ori mai activă ca mintea adultului, iar o dată cu dezvoltarea intelectuală 
îşi însuşesc cunoştinţe cu o viteză uimitoare. 

Copilul este o fiinţă competentă şi fiecare interacţiune a sa este un mod de educaţie, de aceea în zilele 
noastre se investeşte foarte mult în educaţia timpurie. 

Educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane, deci este 
o activitate necesară atât pentru individ, cât şi pentru societate. Educaţia este o activitate specific umană, 
un fenomen social şi o condiţie a progresului societăţii, raportată atât la individ, cât şi la societate. 

Educaţia timpurie se ocupă de formarea copilului de la naştere până la intrarea în sistemul de 
învăţământ obligatoriu la 6 ani şi ţine cont de caracteristicile psihologice individuale ale dezvoltării fiecărui 
copil. 

Educaţia timpurie are la bază ideea că vârstele mici sunt baza dezvoltării personalităţii. De aceea este 
necesară antrenarea implicită a tuturor agenţilor care au influenţă asupra copilului – familia, instituţiile 
educaţionale şi comunitatea. 

Principiile şi valorile educaţiei timpurii sunt:  
• fiecare copil e unic, cu nevoi specifice şi particulare; nevoile sunt cerinţe importante pentru 

educaţie şi diferă de la un copil la altul, deci abordarea lui este specifică fiecărui copil în parte; 
• educaţia este continuă, începe din primele momente ale vieţii şi durează toată viaţa;  
• fiecare activitate de îngrijire este un demers educativ, iar interacţiunea activă cu adultul e 

definitorie;  
• dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, interacţiunea cu 

ceilalţi, organizarea mediului şi activitatea de învăţare;  
• învăţarea copilului mic se realizează prin explorări şi experimente în situaţii de joc; 
• dreptul la şanse egale presupune accesul la servicii de calitate, garantate de politicile naţionale.  
 Copilul mic are nevoie de îngrijirea și sprijinul adulților. Toate nevoile copilului se satisfac într-o 

simultaneitate, ierarhizare, iar omiterea unei nevoi destructurează și deturnează dezvoltarea adecvată. 
 Primii trei ani de viață sunt definitorii pentru existența ulterioară a individului. Îngrijirea copilului se 

realizează în sensul obținerii încrederii în sine și evoluează în relația cu adultul. Cele mai intense emoții, 
sentimente se trăiesc în acest interval de timp, când instrumentele și abilitățile copilului de a le face față nu 
sunt încă conformate.  

Psihologul Brazelton afirmă că personalitatea copilului se consolidează în măsura în care el învață 
despre lumea din jur explorând, comunicând și dezvoltându-și astfel respectul față de alții și față de sine, 
asumarea riscului în cunoaștere și în controlul de sine.  
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 IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. IVAN LUMINIȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA AGHIREȘU-FABRICI 

 STRUCTURA: AGHIREȘU 
 JUDEȚUL CLUJ 

 
 Educația pe care o primește copilul acasă este fundația pe care ulterior școala formează un tânăr 

capabil să se integreze mai ușor, în societatea contemporană.  
 Normele de conduita se invata din familie Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, 

citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, 
psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este 
copilul în interacţiunile cu ceilalţi. Comunicarea dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută 
la formarea imaginii de sine. Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot 
restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., 
altele influenţează dezvoltarea lui de mai târziu. Un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul 
de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în 
forţele proprii. Înainte de a critica și pedepsi copilul şi de a-i pune o etichetă, părintele trebuie să se 
gândească la ceva mai mult, la ceea ce se ascunde în spatele unui comportamentului ori atitudinii nepotrivite 
pe care copilul o manifestă față de ceilalţi.  

 Părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici 
propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma 
alte obiceiuri noi.Ei sunt modele de urmat pentru copiii lor. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii 
să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită 
față de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, 
majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. 
Oricât de ocupat ar fi părintele, trebuie să își facă timp pentru educația copilului, să îi explice de ce nu este 
bine să facă un lucru și ce consecințe are săvârșirea unui lucru negativ. 

 Educaţia primită în cei 7 ani de acasă depinde de relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de 
dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe 
în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. 

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. La vârste mici copilul nu ştie ce e bine 
şi ce e rău, dar asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să îi 
fixăm anumite limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea și amânarea dorinţelor. La 
această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, 
mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. Oricare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie 
un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial 
şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 
 Recompensa cea mai de preț pentru un copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea 
mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important să îl 
lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Fiecare copil merită să fie fericit, iar fericirea lui depinde 
de valorile pe care i le transmite părintele. În cei 7 ani de acasă copilul trebuie să învețe: salutul, 
comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înţelegerea normelor sociale, bunele 
manierele la masă, recunoaşterea greşelilor, tactul și toleranța. A te ocupa de educația propriului copil 
este cea mai bună investiție pe care un părinte o poate face. Roadele unei bune educații primite în familie 
se vor vedea mai târziu, atunci când copilul de altădată va fi un adult responsabil. 

 În concluzie, educația primită de copil acasă este comoara pe care un om o are toată viața, iar comoara 
a fost cumpărată din banii economisiți în cei șapte ani.  
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 BUNELE MANIERE CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

 PROF. IVANESCU CARMEN IOLANDA 
 GRADINITA NR. 1 CU P.P. ORSOVA JUD. MEHEDINTI 

 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. 

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu". 

Dragostea părinţilor 
 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Copilul 

iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea 
şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria Udrea. Copilul care se simte 
apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia.  

 Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, 
educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se 
transforme în disciplină de fier. 

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău.  

 Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe 
jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea 
surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. 

 Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău.  
 Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil 

să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil.  
 La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit 

pentru asta.  
 Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. 
 El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 

dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice".  

 Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

Vârstele 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. 

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. 

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
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în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA ? 
 

 PROF. CORINA MIHAELA IFTIMIE  
 
Noţiunea „cei şapte ani de acasă” şi-a pierdut sensul pentru că în zilele noastre copiii sunt prinşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste foarte mici- 2 ani chiar. Mai demult copiii aveau posibilitatea 
să petreacă mai mult timp în sânul familiei şi atunci educaţia cădea cu totul în grija părinţilor.  

Pentru că fiecare părinte îşi doreşte un copil care să se comporte exemplar în societate, adulţii sunt 
mereu atenţi la comportamentul celor mici şi încearcă să-i îndrume spre a acţiona aşa cum trebuie. Aşadar, 
normele de conduită se învaţă acasă, în primii ani şi de aceea este o responsabilitate majoră afltă pe umerii 
părinţilor. Copilul învaţă astfel salutul, cum să reacţioneze cu alţi copii, cu adulţii, cum să colaboreze sau 
cum să fie tolerant etc. Nu există o vârstă anume de la care cei mari trebuie să înceapă să supravegheze şi 
să îndrume copilul. Educaţia se face treptat, cu paşi mici, zi de zi. O bună cunoaştere a celui mic îi poate 
ajuta pe părinţi în misiunea lor, dar cred ca exemplul cel mai bun este cel pe care îl dau ei înşişi.  

Copiii văd atitudinea părinţilor şi le imită gesturile, învaţă să vorbească, să se poarte asemenea lor. 
Tocmai de aceea responsabilitatea este foarte mare.  

 Dacă educaţia începe acasă, cu paşi mici, dar esenţiali, şcoala este cea care definitivează munca 
începută de părinţi. Copilul creşte şi este nevoit să interacţioneze cu tot mai mulţi oameni, este nevoit să 
traverseze tot mai multe experienţe de viaţă. Acum va folosi multe din informaţiile primite de la părinţi, le 
va pune în practică şi îşi va pune diverse întrebări. Îi va vi de folos să ştie cum să se comporte şi se va simţi 
bine dacă va fi apreciat de către cei din jur. Părinţii continuă în paralel cu şcoala activitatea de educare, deşi 
îi au tot mai puţin aproape, iar personalitatea copiilor suferă modificări. O bună cunoaştere a propriilor 
copii îi va ajuta pe adulţi să le poată fi alături în momentele grele. Important este ca ei să nu lase tot greul 
pe umerii şcolii.  

Dată fiind relaţia specială dintre copil şi cei care i-au dat viaţă, adulţii trebuie să constituie un exemplu 
comportamental- cel mic va imita felul în care ei vorbesc, va adopta, cel puţin la început, preocupările 
acestora şi de aceea responsabilitatea părinţilor este una enormă. Copilul descoperă lumea din jurul lui cu 
ajutorul părinţilor şi de aceea felul în care noi vorbim, ne purtăm, abordăm diverse situaţii conflictuale va 
influenţa comportamentul celui mic. Părintele trebuie să ştie cum să coboare la nivelul de înţelegere al 
copilului şi cum să şi-l apropie, pentru că expresia "Faci aşa pentru că aşa zic eu" nu este o soluţie. Cei mici 
sunt atenţi dacă tu ca adult respecţi regulile pe care le ceri lor să le aplice. Sunt atenţi, dornici să înveţe, să 
absoarbă informaţii şi consider că procesul de educare începe din prima zi de viaţă a bebeluşului. Nu trebuie 
să aşteptăm să împlinească o vârstă anume pentru "a începe să îi educăm". Cu atât mai greşit este ca noi 
părinţii să aşteptăm ca şcoala să ne înveţe copiii să salute, să vorbească frumos, să se comporte adecvat în 
magazine, la teatru etc. Circula expresia: "Nu te-au învăţat la şcoală să saluţi?" Nimic mai fals! Şcoala doar 
adaugă alte elemente educaţiei copiilor plecaţi deja din sânul familiei cu un bagaj de cunoştinţe privind 
comportamentul. 

 La şcoală putem doar şlefui anumite atitudini, le putem canaliza, dar consider că modificări majore 
se pot face foarte greu. Personalitatea celui mic e în mare masură conturată şi dacă între ceea ce i se spune 
la şcoală şi ceea ce aude de acasă este diferenţă, el nu va mai înţelege ce vor adulţii de la el. Nimeni nu îşi 
doreşte acasă un Goe, acest lucru este cert. Însă cei care nu pun accent pe procesul educării, vor avea 
probleme cu cei mici, care vor fi tot mai greu de îndrumat.  

Partea bună a lucrurilor este că părinţii contemporani pot cere ajutor specializat atunci când simt că 
lucrurile le scapă de sub control. Oamenii au început să înţeleagă faptul că a merge la psiholog nu este 
ruşinos şi că o intervenţie la timp poate fi de bun augur. Deseori am întâlnit părinţi oarecum disperaţi şi 
care nu mai ştiau ce să facă pentru a se putea înţelege cu copiii lor. Apelând la ajutor specializat au reuşit 
să recreeze legătura şi să-şi aducă şi copiii pe calea cea bună.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
“POLITETEA NU COSTA NIMIC SI CUMPARA ORICE!” 

 
PROFESOR: IFTIMIE FLORENTINA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

Niciun părinte nu-și dorește ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creștere, acasă sau în societate.Și, 
evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul sau fiica lui să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul din mediul familial și până la conduita celui mic la școală, pe 
terenul de sport sau în orice altă situație. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse 
forme de învățământ de mici, rămâne ideea de la baza acestei expresii:normele de conduită se învață din 
familie.Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de purtare, cel mai adesea prin 
imitare.Părinții sunt modele pentru copil.Degeaba îi spunem ăa nu mai țipe prin casă dacă el aude frecvent 
certuri și țipete între părinți.Sau este ineficient să-i atragem atenția că nu a spus “’mulțumesc” la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 DESPRE FAMILE, CU ELEVII 
 

IFTIMIU NICOLETA 
 
 Familia este una din temele ,,Programei de limba şi literatura română pentru clasa a IX-a”, la 

domeniul ,,Literatura. Ficţiune literară”. În functie de manualele pentru care profesorul are libertatea de a 
opta, la clasa, oferta educaţionala, cu privire la acestă temă, este generoasă. 

 Abordarea acestei teme este de natură transdisciplinară, pornindu-se de la definirea conceptului de 
,,familie’’, aşa cum apare in Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, continuându-se cu exerciţii, prin 
care elevii se raportează la propriile experienţe şi modele avute în familie, din copilăria timpurie, până la 
adolescenţă. Tot prin intermediul exerciţiilor propuse în manual, se face o incursiune în timp, prezentându-
se arhetipuri, pattern-uri, privind componenţa, organizarea, reprezentarea sau importanţa familei, din 
timpurile străvechi, până la cele contemporane.  

 În ceea ce priveşte abordarea temei, aşa cum este reflectată în operele literare, manualele propun 
opere ficţionale realiste, precum ,,Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă sau ,,Moromeţii”, de Marin Preda. 
Ambele au în centru familia rurală, de tip tradiţional, este drept, în contexte temporale diferite, în secolul 
al XIX-lea, respectiv, în prima jumatate a secolului al XX-lea. Dacă în scrierea lui Creangă, mama este 
proiectată în mitic, pentru că toate puterile acesteia ţin de miraculos şi fabulos, era capabilă de ,,multe şi 
mari minunăţii”, în romanul predist, familia ,,hibridă” era dominată de figura tatălui, un adevarat ,,pater 
familias”, autoritatea în familie, care, din motive istorice, în cele din urmă, se va destrama. Decăderea 
trebuie raportată şi la contextul relaţiei dintre Individ si Istorie Textele din manual sunt completate cu 
imagini relevante de reprezentare simbolică, sugestivă a familiei, în opere de artă plastică, sculptură sau 
pictură. 

 Poate nu ar fi inutil să precizăm că noţiunea de ,,familie”, în vremea contemporană, era digitală şi 
globală, dobândeşte noi semnificaţii, în sensul în care intruziunea elementelor moderne, duce la 
îndepartarea de sensul tradiţional, în care era privită familia. De exemplu, în ritmul alert al existenţelor 
noastre, familiile de astăzi, se reunesc în jurul mesei, tot mai rar. Multe se destramî, datorită circumstanţelor 
de ordin economic sau copiii cresc, cel mai adesea, cu bunicii, cu unchi, matuşi sau, de multe ori, singuri. 
Deşi toate naţiunile promovează sau aspiră la imaginea de ,,familie fericită’’, oamenii sunt tot mai 
însinguraţi şi mai îndepărtaţi de grupul familial. Parinţii înşişi îşi abandonează, fără remuşcări, propriii copii 
din varii motive, cel mai adesea economice. Există si frustrările familiilor care nu pot aduce pe lume copii. 
Astazi, din fericire, există alternative, fertilizarea artificială care, cine ştie ce consecinţe va aduce, peste ani, 
în rândul omenirii? Nu trebuie ignorat nici Refendumul privind familia, organizat în spaţiul românesc, de 
curând, amplasat tot în acest context al alienarii umane, în lumea globalizată. Studii sociologice si 
psihologice de data recentă caută cauzele şi încearcă răspunsuri şi soluţii, privind noile provocări cu care 
confruntă familia astăzi. Realităţi, de felul acestora de mai sus, sunt şi ele supuse discuţilor antrenante cu 
elevii, în cadrul orelor dedicate acestei teme, mereu actuale, familia.  

 Pentru fiecare om, există nevoia ancestrală, imprimată în inconştientul colectiv, de a şti că s-a născut 
într-o familie în care a fost dorit, de a creşte încojurat de dragostea şi afecţiunea părinţilor pe care le poate, 
la rândul lui, dărui celorlaţi. Apartenenţa la familia de care eşti mândru poartă cu sine amprenta unei 
responsabilităţi, la nivel individual şi colectiv. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE, CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

PROFESOR: IGNA RAMONA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA BOTIZ, SATU MARE 
 

 După aproape 20 de ani de practică în învățământ am ajuns la următoarea concluzie: educația în 

familie este foarte importantă, familia fiind locul în care copiii primesc noțiunile elementare de educație, 

de bun simț, respect față de propiria persoană, persoanele din jur, precum și lucrurile înconjurătoare, noțiuni 

de bază despre conduită și mai presus de toate primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai 

departe. 

 Familia fiind locul în care se învață pentru prima oară ce este lumea, ce este bine, ce este rău, cum 

se face diferența între cele două, familia fiind tot timpul prezentă în formarea noastră pe parcursul vieții. 

 Educația în familie este imperios necesară deoarece reprezintă fundația pentru educația pe care o 

primim pe parcursul vieții noastre, fundație care este pusă în primii ani din viață. De aceea cei șapte ani de 

acasă sunt foarte importanți, cu atât mai mult cu cât tinerii din ziua de azi, ori cel puțin o mare parte dintre 

ei au mari lacune în ceea ce privește acești șapte ani de acasă. 

 Îmi place să cred că fiecare părinte își educă copilul în așa măsură încât cei șapte ani de acasă să se 

vadă, să se simtă... însă din experiență știu că nu este chiar așa... paradoxal o mare parte dintre copii, nu 

sunt doar acei elevi care trăiesc în condiții minime sau mizere de viață... sunt copii care sunt mai mult sau 

mai puțin neglijați de către proprii părinți, care sunt prea ocupați cu mun ca, sau cu greutațile vieții de zi cu 

zi și care consideră că, punând o farfurie de mâncare pe masă și oferindu-i haine copilului, aceasta este și 

educație. Din păcate nu este suficient, a hrăni, a îmbrăca un copil nu este considerată educație și nici într-

un caz nu înseamnă educația celor șapte ani de acasă.  

 Așa cum spuneam la începutul acestui articol, educația în familie, cei șapte ani de acasă sunt foarte 

importanți, această educație arătând în primul rând respect pentru propria persoană, pentru persoanele din 

jurul tău cât și respect pentru toți și pentru toate.  
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 CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

EDUCATOARE: IGNĂTESCU LILIANA 
 G.P.P. TOLDI SALONTA  

  
 ,,Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva 

că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe 
cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl respecte 
toți cei care trăiesc în societatea actuală. În primul rând ,,, cei șapte ani de acasă ,,reprezintă educația pe 
care o acordă părinții copilului lor. Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în 
societate, să își respecte semenii, care sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. 
Peste învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. Baza însă 
este făcută în sânul familiei. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea 
confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu.  

 În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă 
a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care 
cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor 
orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o 
altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea 
adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al 
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la 
situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere 
de performanţe, sau dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa 
de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei.  

 Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul 
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi 
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la 
grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica 
şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.  

Cei “şapte ani de acasă”, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Educaţia în familie trebuie 
să conste dintr-un ansamblu de acţiuni sistematice, orientate spre formarea şi dezvoltarea calităţilor 
intelectuale, morale şi fizice ale copilului, acţiuni care încep să fie realizate o dată sau chiar înainte de 
conceperea lui. Pentru fiecare copil, familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, 
dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică, cât şi psihică. Părinţilor 
le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un 
climat afectiv şi moral. Dacă în familie nu doar s-a vorbit despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, 
toleranţă, ci copilul a simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i 
respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi 
frumosul, el va creşte iubitor, politicos, tolerant, responsabil. Dacă copilul va participa la elaborarea 
bugetului familiei, împreună cu părinţii va determina priorităţile, va şti în viitor să-şi gestioneze propriile 
venituri cu succes. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea 
nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa comunicării 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al copilului la familie. 

Psihologii arată că, în general, comportamentul parental faţă de copil este inspirat din experienţa de 
viaţă a acestora, asfel perpetuându-se atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor 
generaţii. Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va absorbi o 
parte din ele, prin simplul fapt că trăieşte împreună cu ei. Prin familie sunt conservate şi transmise copiilor 
obiceiurile, tradiţiile socio-culturale, mentalităţile, prejudecăţile etc. 

Se zice însă că lumea e o oglindă: dacă îi zâmbeşti, îţi zâmbeşte şi ea; dacă vrei să fii respectat, trebuie 
să respecţi. Familia trebuie să fie şi să rămână pământul ferm în care puiul de om îşi va fixa adânc rădăcinile, 
pentru a creşte un copac puternic, capabil să înfrunte furtunile vieţii.  
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DISCIPLINAREA COPILULUI DE 3-6 ANI 
FAMILIE ȘI GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR ILEA TECLA 

GRĂDINIȚA CU P.P. ”AȘCHIUȚĂ” 
CLUJ-NAPOCA 

 
 Familia și grădinița, în ziua de astăzi, sunt factorii primordiali care se intâlnesc, se compensează, 

contribuie, în cea mai mare măsură la dezvoltarea psihică, fizică, cognitivă, comportamentală a copiilor 
anilor 2020. 

Disciplinarea copilului de 3-6 ani, incepe desigur in familie, apoi prin cresa, mai apoi in gradinita. 
Este o diferenta mare intre copiii care au frecventat cresa, si cei care intra in contact cu grupa de copii 

direct din familie. 
Copiii care vin din cresa, au deprinderi comportamentale deja formate. Pe când cei care vin direct din 

familie, nu se pot despărți de părinți, plâng dimineața, la masă, la culcare, au dificultăți de acomodare. 
Și totuși, prin multă atenție, răbdare, empatie și tact pedagogic, reușim să integrăm în colectivitatea 

grădiniței și grupei de copii, cazuri mai dificile, chiar și copii cu cerințe speciale. 
În cazul copiilor care se acomodează mai greu, am cerut ajutorul consilierului școlar, care de fiecare 

dată este gata să ne ajute în îmbunătățirea procesului educațional. 
În cadrul activității la clasă, mă bazez mai mult pe disciplinarea pozitivă, sunt de părere că trebuie 

să ajut copilul prin a-l ocupa, prin activități, jocuri, mișcare, etc. 
Puterea poveștii, pregătirea pentru școală, puterea prieteniilor din grupă, puterea muzicii și jocurilor 

muzicale, jocurile motrice, tranziții, rutine, activități individuale conform domeniilor experiențiale, 
cerințelor individuale. 

Doar că nici copiii nici părinții nu cred că noi învățăm, când văd mesele și scaunele puse deoparte, 
copiii în activitate, ”perpetuum mobile”. 

Am studiat și studiez în continuare jocul, ca factor esențial în dezvoltarea copilului. Am invățat 
copiilor jocuri noi, am ghicit jocuri, am dezvoltat, actualizat jocuri, pe care le jucăm cu plăcere. 

Jocurile sunt de fapt cea, mai bună ustensilă de a ocupa copiii. Avem învățate câteva jocuri, care se 
pot juca și în curte.  

În acest fel, jocul din curte se transformă într-o activitate deosebit de interesantă, instructiv-educativă, 
o adevărată feerie pentru copilași. 

Sunt copii foarte activi în grupă, care dacă nu au ocupație, se bat, nu lasă pe ceilalți copii să fie atenți.  
Lucrând cu grupă combinată, cu copiii mari desfășor activitățile conform Curriulumului, desigur, cei 

mici, nu pot să se acomodeze, ei trebuie să desfășoare activități conform vârstei lor. 
Astfel, intervine jocul de rol, construcții, științe, biblioteca, artă, ca niște ”colace de salvare”. 
Dacă cei mici au de lucru, activitatea celor mari este salvată, putem să finalizăm activitatea începută. 
Setul de jocuri, reprezintă zâmbetul copilului care dorește tot timpul să se joace. Foaia de hârtie devine 

”balaur”, sfoara este ”șarpe”, cutia de chibrituri ”mobila păpușii”, rolele de hârtie așezate în cofragele de 
ouă, devin ”zâna apei, zâna focului, zâna primăverii, figuri de carnaval, etc.” 

Depinde de creativitatea, dispoziția fiecărei educatoare, cum reușește să-și organizeze timpul, 
activitatea. 
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ȘCOALA, A DOUA FAMILIE! 
 

PROF. ILIE ELENA – FLORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „V. VOICULESCU” PARSCOV 

 
 Luna Martie, luna în care sărbătorim femeia, mama, creatoarea de viață. .. prima lună a primăverii, 

cea care aduce renașterea întregii naturi este simbolul începutului.  
 Conform calendarului roman luna martie reprezenta începutul unui nou an calendaristic, iar conform 

mitologiei populare românești oamenii considerau că odată cu ea se trezea natura la viață. Când Baba 
Dochia își lepăda cele nouă (sau doisprezece) cojoace începea VIAȚA nouă, iar viața armonioasă se naște 
întotdeauna în sânul unei familii bine închegate și armonioase asemenea atmosferei de primăvară 
caracterizată de culoare, parfum mișcare... intr-un cuvânt, FRUMOS. 

 Pentru fiecare dintre elevii noștri familia reprezintă mediul lor natural, cel care oferă (sau cel puțin 
așa ar trebui) siguranța și atmosferă propice dezvoltării lor psiho-emoționale. Ce ne facem când în familie 
lucrurile nu stau chiar așa? Ce facem noi, cadrele didactice, atunci când înțelegem că elevii noștri nu au 
parte de aceste lucruri în familie? Acestea sunt doar două întrebări din multele pentru care ar trebui să 
căutăm răspunsuri în asemenea situații. Putem noi suplini în vreun fel rolul neîmplinit al familiei?! Poate 
școala reprezenta o a doua familie pentru elevi? 

 Probabil am fi tentați să credem că nu, însă acest lucru depinde doar de noi, în mod individual, doar 
de ceea ce simțim noi fată de școală. Am constat de-a lungul timpului că în rândul cadrelor didactice părerile 
sunt împărțite: unele consideră școala ca pe un loc de muncă, o percep din punct de vedere pur instituțional, 
iar alții o văd ca pe o posibilitate de relaționare socială și chiar emoțională, o percep ca pe o familie. Acestea 
sunt cadrele didactice caracterizate de empatie, care pot empatiza, nu doar cu colegii, ci, mai ales, cu elevii, 
pentru că ei sunt formabilii, lor trebuie să le formăm anumite competențe cheie care să îi ajute în primul 
rând în dezvoltarea personală, intelectualăși emoțională. 

 Fiind profesor diriginte la o clasă nu foarte numeroasă, am avut ocazia să studiez cu atenție fiecare 
elev în parte și să constat faptul că implicarea familiei în activitățile de învățare ale elevilor duce la reușită 
în învățare și la o foarte bună dezvoltare emoțională a acestora, vizibilă și în atitudinea și comportamentul 
adoptate în mediul instituțional. De cealaltă parte se află elevii privați de implicarea familială în activitățile 
de învățare sau chiar de implicare familială de orice tip, iar aceștia nu își pot forma o scară de valori bine 
definite, au probleme de atitudine, de comportament, de adaptare, devenind chiar agresivi. Pentru ei școala 
trebuie să suplinească, pe cât posibil, familia. Ei au nevoie de empatie, de înțelegere și de susținere 
permanentă, insă pentru absolut toți elevii ȘCOALA trebuie să fie o A DOUA FAMILIE! 

 Auzim frecvent cu referire la meseria de cadru didactic că aceasta este o meserie care se practică cu 
sufletul. Corect. Tot ceea ce transmiți elevului trebuie să conțină o fărâmă din sufletul tău, din valoarea ta 
umană, nu doar din pregătirea ta de specialitate. Schimbul trebuie să fie de la suflet la suflet pentru ca 
definiția comunicării formulată de Roman Jakobson să se adeverească nu doar în plan didactic ci și 
emoțional. Pentru ca „emițătorul” să devină „receptor” și invers „mesajul” trebuie să conțină suflet! 

 Consider că valoarea actului educațional crește dacă în cadrul școlii elevul se simte bine, în siguranță, 
apreciat, dacă un colectiv de elevi funcționează armonios, asemenea unei familii, rezultatele vor fi vizibil 
mai bune la nivelul acestuia. Divergențe vor apărea, este inevitabil, dar comunicarea și abilitățile de 
interrelaționare își vor spune cuvântul. Sprijinindu-ne reciproc, elev- profesor, elev-elev, profesor-profesor, 
vom reuși să fim o familie, O A DOUA FAMILIE. 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ, EDIŢIA 2020 

 
PROF. INV. PRIMAR ILIE FELICIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZUL”, CALARASI 
 
Politeţea este cheia de aur care deschide toate uşile! 
 
S-ar cuveni ca, în contextul actual, având în vedere aspectul şcolarizării copiilor la vârsta de 6 ani, 

binecunoscuta sintagmă cei şapte ani de-acasă să fie modificată cu aceea de “cei şase ani de-acasă”. La ce 
face referire această sintagmă? În mod evident, la norme de conduită, la deprinderi comportamentale pe 
care copilul să le manifeste, să le aplice în societate, respectiv în mediul şcolar. 

Responsabilitatea părinţilor în această direcţie este foarte mare. Cu cât gradul de conştientizare a 
necesităţii educării copilului este mai mare, oferindu-i instrumente elementare de socializare şi relaţionare, 
cu atât şansele reuşitei acestui demers sporesc. Cel mai adesea, părinţii greşesc sau pierd etape importante 
în dezvoltarea copilului lor nu pentru că nu ar fi buni părinţi, ci din cauza faptului că nu sunt conştienţi. 

Studiile arată că primele 1000 de zile din viaţa unui copil – atunci când nu e încă la şcoală – fac 
diferenţa anilor de mai târziu. O familie care lasă responsabilitatea educării copilului până la momentul 
intrării la şcoală, abandonându-şi rolurile esenţiale, imaginându-şi că educaţia şi viitorul în viaţă ale celui 
mic pot fi lăsate în seama instituţiei de învăţământ, se află într-o gravă eroare. Cei şapte (sau şase) ani de-
acasă sunt realmente definitorii pentru bazele unei educaţii corecte a copilului.  

Prin comportament şi atitudine, prin limbajul pe care-l utilizează, prin maniera în care comunică, 
solicită, se adresează atât adulţilor, cât şi celor de vârsta apropiată lui, copilul va face o demonstraţie 
elocventă asupra modului în care i-au fost explicate şi cultivate regulile ce derivă din bunele maniere. 
Salutul, formulele de politeţe (echivalente unor adevărate expresii magice: “Te rog!”, “Poftim!”, 
“Mulţumesc!”), formulele de adresare adecvate contextului şi persoanei, răbdarea manifestată în situaţia în 
care copilul aşteaptă să intervină într-o discuţie – sunt doar câteva aspecte pe care părinţii trebuie să le 
urmărească în mod expres, cu consecvenţă, cu tact şi diplomaţie, apelând la exemple pozitive şi la 
aprecierea unor comportamente dezirabile. 

Ce ne facem atunci când părinţii nu reuşesc în misiunea lor deloc uşoară? Un proverb britanic spune: 
It takes a village to raise a child. O societate sănătoasă şi funcţională are nevoie de oameni sănătoşi. Aşadar, 
nu ne rămâne decât să fim empatici şi să venim în sprijinul părinţilor susţinându-i indiferent de calitatea pe 
care o avem: bunici, prieteni, educatori. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR ILIESCU AURORA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

ILOVAN DAMARIS  
 
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie 

precedând-o pe cea instituționala. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu 
trebuie sa fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială, 
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, 
iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent 
educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a 
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte 
important. 

Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie. Deprinderile 
de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost 
crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au 
dat prin atitudinile și faptele lor de conduită. Unii părinți nu înțeleg că adesea copilul este incorect nu pentru 
că ar vrea să se abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de experiența 
morală necesară, nu cunoaște cerințele față de comportarea lui. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Un copil care are cei șapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care știe să 
spună „mulţumesc“ și care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viața particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare. Nu uita 
însă că purtarea copilului tău, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este întotdeauna un lucru 
intenţionat 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
IMRE TUNDE- ȘCOALA GIMNAZIALA “SF. NICOLAE” 

 LASLAU MARE- SUPLAC 
 
Reguli de bază într-o societate civilizată!  
 Ai ajuns undeva? SALUTĂ! 
 Pleci? Spune “LA REVEDERE !” 
 Ți se oferă ceva? MULȚUMEȘTE! 
 Promiți? ÎMPLINEȘTE ! 
 Greșești? CERE-ȚI SCUZE ! 
 Nu înțelegi? ÎNTREABĂ ! 
 Ai?OFERĂ! nu ai? NU INVIDIA ! 
 Murdărești? CURĂȚĂ ! 
 Nu îți place de cineva? RESPECTĂ ! 
 Strici? REPARĂ ! 
 Iubești? ARATĂ-I ! 
Faptele și cuvintele magice, încep și provin de la familie. Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a 

educaţiei pe care părinţii oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Dacă între părinți există respect, iubire, 
apreciere, echilibru, dacă trăiesc pe aceeași unde, atunci copilul vede acest model și el se stăduiește să fie 
la fel. Dezvoltarea intensivă a copilului începe de la naștere, iar cu intrarea acestuia în educația școlară se 
continuă șlefuirea celor aduse din familie, celor acumulate în cei 7 ani de acasă.  

Anii petrecuți în familie sunt cei mai importanți factori educaționali. Mediul familial oferă copilului 
modele de comportamente pe care de regulă acesta le imită cu fidelitate. Dacă copilul în acest timp vede 
diferite comportamente agresive aceste fapte se vor regăsi și în comportamentul lui din școală. În familie 
se pun bazele unor deprinderi și obișnuințe elementare de comportare morală, dar se face și trecerea spre 
înfiripirea unor reprezentări, noțiuni, valori morale, convingeri prin care se exprimă atitudinea copilului 
față de el însuși, față de ceilalți și față de societatea în care se afirmă.  

Pierderea celor 7 ani de acasă nu se poate recupera cu totalitate niciodată. Părinții care strică primii 7 
ani din viața copilului, vor plăti de zece ori mai mult înapoi volarea acestora. Știm și din astrologie că în 
toate. cel mai important lucru este începutul. Acești 7 ani stigmatizează viața întreagă a omului, depinde -
nu soarta- ci atitudinea lui față de soartă. Din familie copilul vine cu un oarecare volum de cunoștințe și 
deprinderi formate. Părinții trebuie să fie conștienți că prin exemplul personal, prin cuvintele rostite, prin 
activitățile realizate ei formează spiritul copilului.  

Este foarte important ca părinții să înțeleagă, că prin mai multă atenție, ei pot influența 
comportamentul copilului, să fie conștienți că lauda este o metodă eficientă în educație, să știe să stabilească 
granițe în diferite situații.  

În cei 7 ani de acasă, copii pot învăța lucrurile cele mai importante pentru o viață echilibrată, cum ar 
fi:  

- deprinderi de autoservire 
- ordine 
- igienă 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative 
- bune maniere și comportament 
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător  
- consecvența și perseverența în realizarea unei sarcini 
-  concentrarea atenției 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva 
“Pentru a avea bun simț, nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei 7 ani de acasă.” – Valeria Mahoc 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. INCZE DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN OPRIŞ” 

 
Nicolae Iorga spunea: “Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii.  
Familia este cea care influenţeză prima dată dezvoltarea copilului (al OMULUI), punându-şi 

amprenta pe întreaga sa personalitate. Este locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte 
din timp, unde devine ființă socială indiferent de organizarea familei, de identitatea etnică, religioasă ori 
politică.  

Înainte de a beneficia de educaţia instituţională, familia dezvoltă aptitudini de bază și competențe 
sociale în primii ani, susținând copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, 
comportamental, social, financiar. Familia îi formează copilului primele deprinderi de igiena personală şi 
social. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral, estetic. 

Ca prim factor educativ, familia oferă copilului cunoștințe din diverse domenii, matematica, biologie, 
limba română, limbi străine. De asemenea, familia este cea care dezvoltă spiritul de observație, memoria și 
gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare în functie de modul in care părinții se implică în 
procesul de învățare. Părinții trebuie să-și ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat 
deoarece unii copii pot căpăta o oarecare dependenţă faţă de părinţii lor, îndeosebi la îndeplinirea sarcinilor 
școlare.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, 
cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, 
ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se 
orienteze în evaluarea comportamentului sau şi al celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie 
sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 

Familia este temelia pe care se clădeşte personalitatea copilului. Familiile în care există ambii părinţi, 
iar aceştia se implică în mod activ în educaţia copiilor, se bucură de un climat propice dezvoltării 
psihologice, comportamentale şi educaţionale. Implicarea părinţilor aduce următoarele beneficii: creşte 
stima de sine a copiilor; se îmbunătăţeşte relaţia părinte-copil. Părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la 
şcoală. Elevii au note mai mari. Elevii învaţă mai mult, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de  

nivelul de educaţie al părinţilor.  
Educația copiilor trebuie să răspundă cererii sociale și, în același timp, nevoilor și aspirațiilor 

individuale. Ea este cea care desăvârșește ființa umană, ea este educația pe care copilul o primește în 
familie, în școală și comunitate. 
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 EDUCAŢIA ÎN FAMILIE – BAZA SUCCESULUI ÎN VIAŢĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR IOAN LAURA,  
 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL” 

 
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine ființă socială. Ea este un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se 
dezvoltă, evoluează împreună și adaugă elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. 

 Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral, estetic. Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre 
cunostințele despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le 
datorează educației primite în familie. 

 O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, 
atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite 
în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. 

 Părinții trebuie să cunoască nevoile de bază ale copilului şi să fie disponibili să le satisfacă. Ei trebuie 
să-i vorbească copilului, să-i lase acestuia timp pentru a-i răspunde, să-l stimuleze tactil, să-l ia în braţe sau 
să-i vorbească cu blândeţe. 

 Dezvoltarea cognitivă a copilului are nevoie de experiențe care să-l stimuleze în acțiunea sa de 
învățare. Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie copilului aceste experiențe care adesea pe el îl sperie, 
prin faptul că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru. Datoria părintelui este de a-
și stăpâni propria anxietate și să permită realizarea lor. 

 De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul față de el. 
Așteptările față de copil sunt determinate de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea părinții 
nu observă calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le întâmpină acesta datorită nivelului său de 
dezvoltare sau a unor condiții speciale. 

 Abilitatea de a pune limite copilului este cea mai provocatoare funcție parentală și reprezintă 
abilitatea prin care se construiește în mintea copilului autoritatea părintelui. Un copil care nu își poate 
construi respectul pentru autoritatea părintelui este un copil care nu trăiește sentimentul de a fi protejat de 
un părinte. Regulile și limitele îl ajută pe acesta să se adapteze mediului și grupului din care face parte. 
Există însă o barieră fragilă între a spune „nu” cu autoritate și a restricționa cu agresivitate. Alegerea de 
către părinte a celei de-a doua variante poate conduce la un copil rebel, lipsit de respect pentru norme și 
reguli sau din contră, la unul extrem de timid și foarte temător. 

 Una din cele mai importante funcții parentale, este aceea de a răspunde pozitiv, valorizând copilul 
pentru lucrurile bune pe care le face. Copiii care sunt stimulați adecvat fac progrese uimitoare într-o 
perioadă scurtă de timp. Totodată, în momentul în care copilul este încurajat, acesta capătă și mai multă 
încredere în sine. 

 De la începutul vieții, ființa umană are extrem de multe nevoi, care trebuie satisfăcute pentru o bună 
dezvoltare a sa. În ceea ce-l privește pe copil, acesta în prima parte a vieții are efectivă nevoie de familie, 
care să-i ofere dragoste, atenție, să-l îngrijească. 

 Nevoia de dragoste şi securitate este permanentă în copilărie și foarte importantă în construirea 
atașamentului. Această nevoie reprezintă condiția dezvoltării unei personalități sănătoase. 

 Dezvoltarea inteligenței copilului se stimulează prin experimentare şi stimulare. Jocul și limbajul 
sunt cele mai importante activități ale copilului în sensul trăirii de experiențe noi. În joc, copilul explorează 
lumea, își dezvoltă lumea lui internă care este o reflectare a celei externe. 

 Copiii pun cele mai multe întrebări în perioada dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi 
însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj 
adecvat fiecărei vârste. La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru 
căutarea activă de informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să 
sistematizeze cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, să îi înveţe să rezolve 
probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele. 
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 Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa 
copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele 
precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. 
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CEI SAPTE ANI DE-ACASA 
 

ȊNVAȚATOR: IOANA DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CASTELU 

 
De foarte multe ori, în special in situațiile în care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani de-
acasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme ori 
reguli de politete, in special. 

 Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”, 
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc. 

Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informatii, de catre cine si in ce mod. 

Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in special 
pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui. 

Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi. 

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine. 

Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta 
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca 
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. 

Insa va trebui sa ne impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel incat copilul sa poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, 
cat si din cele negative. 

Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne 
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in 
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate. 

Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 
–deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena;curatenie si exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative; 
– bune maniere si comportament; 
– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire); 
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator (este 

certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc); 

– consecventa in realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atentiei; 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini; 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva. 
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii: 
– spiritul de competitie; 
– altruismul; 
– cooperarea; 
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– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi 
increzator in fortele proprii. 

Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de catre ceilalti. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul părinţilor ce înseamnă noţiunea de 
respect, mai ales dacă este învăţat să folosească des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, 
„mă scuzaţi“. Părinţii sunt primul model al copilului. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate 
aceste lucruri de bun-simţ i se vor părea normale şi îi vor completa personalitatea. Ştii şi tu deja că politeţea 
se învaţă treptat, tocmai de aceea e important să îi explici copilului tău de ce trebuie să fie respectuos: 
respectându-i pe alţii va fi, la rândul său, respectat. 

 Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să 
salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, copilul îşi va da singur seama că bunele maniere îl 
ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia 
celorlalţi dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau işi însoţeşte părinţii la un 
eveniment important. El trebuie să ştie că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante 
în viaţa de zi cu zi, în orice situaţie. 

 Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

  Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

  Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă. 

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
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că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om. 

 
Bibliografie: 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE.CEI 7 ANI DE- ACASĂ 
 

PROF. ION ALINA  
COLEGIUL” ȚARA BARSEI”, PREJMER 

 
Motto:”O singură generație de părinți profund iubitori poate să schimbe structura cerebrală a 

următoarei generații, schimbând astfel lumea” (Charles Raison)” 
 
Se știe faptul că societatea este dinamică și se schimbă chiar și lucrurile care păreau cu mare 

durabilitate în timp. Chiar și expresia “cei 7 ani de-acasă “este depășită, având în vedere faptul că 
actualmente se pune accent pe inteligența emoțională, iar copilul este școlarizat foarte devreme. 

În urmă cu doar o generație, expresia “a avea cei 7 ani de-acasă” însemna faptul că un copil trebuia 
să fie ascultător, să nu aibă un comportament neadecvat, să nu facă “scene” în public, altfel suporta 
consecințele. Acum este altfel. Pedagogii și psihologii pun accent pe alte aspecte. Pe îndrumare, nu pe 
control, pe iubire și empatie, care să dezvolte o inteligență emoțională. Un copil cu cei “ 7 ani de-acasă” 
din trecut nu era neapărat un copil bine educat, ci un copil care era obiedient, care avea emoțiile încătușate 
pentru că altfel era certat sau pedepsit. Iar consecințele unei astfel de educații se văd mai târziu. 

Psihologii și psihoterapeuții în problemele copiilor vorbesc despre faptul că în primul rând primii ani, 
denumiți “ cei 7 ani de-acasă”, sunt abordați diferit. Dacă până mai ieri, părinții erau preocupați să asigure 
copiilor lucrurile strict necesare (grijă, mâncare, îmbrăcăminte etc.) și să fie disciplinați, acum se pune 
accent pe nevoile sufletești, pentru o bază psihică viitoare bună. Dr. Laura Markham, fondatoarea 
AhaParenting.com vorbește despre “Trei Idei Colosale”. 

1. Reglarea emoțiilor 
Părinții rebuie să-și regleze ei înșiși emoțiile pentru că “parenting”nu înseamnă ce face copilul, ci 

felul în care reacționează părinții.” O prezență liniștită a adultului va avea o influență mai puternică asupra 
copilului decât ar putea avea vreodată țipetele. Doar așa ajung copiii echilibrați emoțional, responsabili și 
respectuoși” (Dr. Laura Markham“ Părinți liniștiți, copii fericiți”) 

Celebrul psiholog D. W. Winnicott a făcut observația conform căreia copiii nu au nevoie de părinți 
perfecți. Tot ceea ce trebuie să facă părinții, spune el, este să evite să-i rănească pe copii și să le arate 
“devotamentul obișnuit”. Ceea ce nu e ușor.Părinții țipă din cauza faptului că nu își pot controla emoțiile. 
Dacă s-a țipat la tine în trecut este nevoie de foarte mult efort pentru a schimba ceva. 

2. Conectare 
Calitatea relației părinte-copil depinde, înainte de toate, de cât de puternică este legatura dintre copil 

și părinte. 
3. Indrumare, nu control 
Psihologii spun că, din păcate, lecțiile din propria copilărie și mesajele culturale le transmit părinților 

să îndrume prin pedepse, forță, control. Sfatul psihologilor este să creștem copii care au stăpânire de sine. 
“ Dacă nu avem stăpânire asupra capacităților noastre emoționale ,,dacă nu avem conștiință de sine, dacă 
nu avem capacitatea de a gestionsa emoțiile dificile, atunci nu putem avea nici empatie, nici relații frumoase 
și, indiferent cât de inteligenți am fi, nu vom ajunge prea departe”(Daniel Goleman “ Inteligența 
emoțională”) 

Se observă accentul pus actualmente pe EQ (inteligența emoțională) în educația primilor ani de viață 
a copilului, și nu numai.  

In concluzie, viitorul este în mâinile noastre ca părinți. Copiii vor deveni adulți, și-și vor aminti mai 
puțin ceea ce le-au spus părinții, ci cum i-au făcut să se simtă. Aceasta reprezintă baza a ceea ce realizează 
pe lume. 

 
Bibliografie:  
*Dr. Laura Markham: “Părinți liniștiți, copii fericiți” 
*Zig Ziglar: “ Putem crește copii buni într-o lume negativă” 
*Selma H. Fraiberg: “ Anii magici” 
*Daniel Goleman: ” Inteligența emoțională” 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRESC. ION CRISTINA 
SCOALA GIMNAZIALA BALESTI/G.P.N. BALESTI, JUD. VRANCEA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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STUDIUL DE SPECIALITATE 
CEI 7 ANI DE ACASĂ ȘI INFORMATICA 

 
PROF. IONASCU ANA MIRABELA,  

LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER, GORJ 
 
Copiii invata de mici sa foloseasca computerul, laptopul sau tableta, iar rolul parintilor devine unul 

de mediere astfel incat avantajele folosirii tehnologiei de catre copil sa fie mai multe decat dezavantajele. 
 
Cum beneficiaza copilul de pe urma interactiunii cu calculatorul? 
• Imbunatateste abilitatile motorii fine ale copiilor prin folosirea butoanelor si a tastelor; 
• Coordonarea ochi-mana este mult mai buna datorata in special jocurilor pe calculator; 
• Atentie sporita si concentrare mai buna asupra unor imagini cu detalii complexe; 
• Copiii invata despre fenomenul cauza-efect prin manipulare, tastare, click-uri, apasatul pe sageti; 
• Acces nelimitat la informatie; 
• Explorarea si cunoasterea mediului inconjurator in situatia in care fizic nu ne-am putea permite asta 

(de exemplu, copilul tau poate vedea materiale video filmate la Polul Sud, in jungla sau in alte locuri dificil 
de accesat in mod normal); 

• Costuri reduse in ceea ce priveste accesul la carti de povesti, muzica, desene animate si filme pentru 
copii; 

• Diversele jocuri de pe calculator ii ajuta pe copii sa isi imbunatateasca gandirea critica, sa isi 
dezvolte abilitatea de rezolvare de probleme, iar vocabularul celor mici se imbogateste mai rapid; 

Ce probleme pot sa apara in cazul utilizarii excesive a calculatorului de catre copilul tau? 
• Interactiune sociala scazuta - copiii tind sa-si doreasca sa petreaca tot mai mult timp in mediul 

virtual; 
• Explorarea redusa a mediului inconjurator: manipularea obiectelor reale, experimentarea in mediul 

real pot fi usor inlocuite de experientele din mediul online; 
• Uneori utilizarea calculatorului inseamna suprastimulare - de aceea pot sa apara probleme cu 

somnul, apetitul copiilor, dificultati de concentrare si atentie scazuta; 
• Sedentarismul - majoritatea activitatilor in aer liber ce implica miscare si exercitiu fizic sunt 

inlocuite de statul in fata calculatorului. 
• Copiii pot dezvolta o serie de afectiuni ale ochilor din cauza utilizarii indelungate a calculatorului, 

aparand simptome precum: senzatie de usturime la nivelul ochilor, inrosirea acestora, vedere incetosata si 
uneori chiar dubla. 

• Copiii pot cadea usor victima pericolelor de pe Internet – socializare cu persoane necunoscute, 
divulgare de date personale, retele de pornografie infantila etc. 

Utilizarea calculatorului si a noilor tehnologii de la varste fragede are cu siguranta atat avantaje, cat 
si dezavantaje. 

Unii experti sustin ca e bine sa ii expunem pe cei mici la cat mai mult din ceea ce inseamna tehnologie, 
in timp ce altii recomanda sa se utilizeze in continuare metodele traditionale de predare invatare si petrecere 
a timpului liber. Calea de mijloc este cea mai buna: identifica ce inseamna un timp suficient de stat in fata 
calculatorului si cand incep sa se manifeste efectele negative ale utilizarii acestuia. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

LICEUL TEHNOLOGIC “OVID DENSUSIANU” 
 CALAN, JUD. HUNEDOARA 

PROF. IONELE IMOLA 
 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilulul, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental in interiorul caruia sunt satisfacute nevoile fiziologice si sociale si 
implinite etapele intregului sau ciclu de crestere.  

Părintii sunt primii educatori din viata copilului, educatia primita de acesta pana la sapte ani, fiind 
determinanta pentru dezvoltarea sa ulterioara, fiind, in primul rand, cadrul existentei biofizice al dezvoltarii 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie sa fie, pastrarea sanatatii, cresterea normală si călirea 
organismului.  

Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice armonioase, inseamna asigurarea unui 
program zilnic care trebuie sa respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu are 
nevoie numai de adapost, hrană si haine, familia si caminul reprezinta pentru copil si “scoala primilor ani 
” in care se pun bazele viitoarei sale constiinte, al tuturor trasaturilor care il vor defini ca om intreg, ca 
persoana cu statut social.  

Părintii reprezinta primii mentori reali in viata copilului, furnizandu-i primele repere de orientare in 
lume, primele informatii si invataturi despre lucrurile si fenomenele din natura si din societate, primele 
sfaturi, norme si reguli de conduita.  

Cresterea si educarea copilului, ceea ce inseamna “bun” pentru el, se afla intr -o dinamica permanenta 
de la o cultura la alta, de la o perioada la alta. Parintii trebuie sa devina constienti de influienta pe care o 
exercita in viata copilului, sa cunoasca ca educatia data propriului copil este diferita de cele precedente, ca 
societatea viitoare va fi diferita de celelalte, iar copilul trebuie pregatit corespunzator.  

Începând cu primii ani de viata, copilul preia de la parinti gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament positive ca: sarguinta, cinstea, politetea, sociabilitatea, initiative creatoare, dispozitia de 
colaborare.  

Toate acestea cer calm, intelegere, rabdare, dragoste fata de copil. Nu frica, nu teama trebuie sa-l 
determine pe copil sa faca fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie sa existe un cod de conduit bazat 
pe egala respectare atat de copil cat si de parinti.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.  

Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar 
el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului 
într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de 
fier. 

În cei șapte ani de acasă copiii pot învăța: 
 -deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative; 
– bune maniere si comportament; 
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– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire); 
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator (este 

certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc); 

– consecventa in realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atentiei; 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini; 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva. 
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii: 
– spiritul de competitie; 
– altruismul; 
– cooperarea; 
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi 
increzator in fortele proprii. 

Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in special 
pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui. Acest mediu este cel în care 
copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 
comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui 
comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. IONESCU AURELIA 
GRADINIȚA „PRICHINDEL” PUCIOASA, DAMBOVITA 

 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în procesul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 
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Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!. 

 
PROF.INV.PRESCOLAR –SIMION LAURA 

PROF. INV. PRESCOLAR IONESCU CATALINA  
GPP. ,,LUMINITA”, LOC. LUMINA, JUD. CONSTANTA 

 
 ,,Copiii învață care sunt lucrurile importante în viață doar ascultându-ne și privindu-ne!De aceea 

nu trebuie numai să le explicăm cum să se comporte, ci mai ales, să le arătăm cum să o facă!” 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 
Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” – (Antoine de Saint-Exupery) 
 ,,Cei șapte ani de acasă" este o expresie pentru educația pe care părinții o dau copiilor lor. Din 

perspectivă proprie, anii pe care îi petreci alături de părinții tăi sunt cei mai importanți, mai ales primii, 
când înveți ce este viața de fapt și cum trebuie să treci prin ea.  

 ,,Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva 
că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe 
cei din jurul său. Aceștia au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl respecte toți cei care 
trăiesc în societate. 

În primul rând, orice părinte trebuie să învețe să-i acorde copilului, încă din primele zile de viață, o 
atenție sporită. Când acesta începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele este cel responsabil pentru a-i 
explica diverse lucruri ființei nou născute. Spre exemplu, mulți dintre noi mâncam tot ce vedeam de pe jos, 
dar pentru asta este părintele în spatele nostru pentru a ne feri de ceea ce este nociv în jur. Ca părinţi trebuie 
să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când ne implicăm activ în jocul 
copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

 În al doilea rând, acești șapte ani de acasă îi arătăm în societate, când vorbim cu una sau mai multe 
persoane, cum ne comportăm cu ele, sau când pur și simplu suntem puși într-o situație mai delicată. Un bun 
exemplu pentru o bună educație este atunci când oferim locul nostru unei persoane mai în vârstă ca noi, sau 
deschidem ușa unei femei și așteptăm să intre. Acești ani i-am primit la vremea noastră, și o să-i dăm mai 
departe, e ceva ce nu moare. Merg mai departe, odată cu timpul. Dacă ar fi să privim în sens cronologic al 
dezvoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în educaţia copilului: este locul în care are loc 
experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte 
copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu 
mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
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perioada următoare. 
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 

şi atitudini acumulate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost 
cumpărată din banii strânși în cei șapte ani. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI EMOȚIONALE 
 

PROF. IONESCU DANIELA,  
 ȘC. GIM. „SF. GRIGORIE TEOLOGUL”, GALAȚI 

 
Se spunea de mult că un copil trebuie să aibă ”cei șapte ani de acasă”. Însă ce înseamnă acest lucru? 

E posibil ca pentru fiecare dintre noi să însemne ceva diferit. 
Expresia ”cei șapte ani de acasă” se referă la educația primită de la părinți și bunici, și nu numai. Se 

referă la cum ar trebui să se poarte copilul în societate, cum ar trebui să vorbească cu semenii lui, cât de 
politicos și respectuos să fie. 

În zilele noastre sensul expresiei ”cei șapte ani de acasă” s-a schimbat. Părinții nu se mai gândesc 
neapărat la cum ar trebui să se comporte copilul în societate, ci cât de multe ar trebui să știe el în momentul 
în care ia contact cu aceasta. Educația primită acasă, înainte de a ajunge copilul la grădiniță este modalitatea 
prin care părinții concurează, de fapt, cu alți părinți. 

Când ajunge la grădiniță, copilul ar trebui să știe deja să citească și să numere, să spună poezii sau să 
calculeze. La această gândire s-a ajuns în zilele noastre. Dar unde se încadrează faptul că acel copil va fi 
foarte plictisit de ce se întâmplă la gradiniță? Va fi dezinteresat și poate din această lipsă de interes s-ar 
putea ajunge la un comportament defectuos. Posibil ca unii părinți să nu privească lucrurile într-atât de 
departe. Ei să fie interesați de ce se întâmplă în viitorul apropiat și restul să nu mai conteze. 

”Cei șapte ani de acasă” ar trebui să fie despre educația emoțională, despre cum să interacționăm cu 
cei din jurul nostru, să ne facem prieteni, despre ce e bine și ce e rău, despre cum să ajutăm, să iubim, să 
împărțim sau să îi înțelegem pe cei mari dar și pe cei mici. Copilul pășește în lume cu educația primită 
acasă. Dacă această educație este deficitară și nu atinge toate nevoile copilului, acesta va porni cu stângul 
în aventura numită ”viață”. Vor exista niște goluri ce se vor umple cu mare dificultate și doar cu ajutor din 
partea celor care știu de ce duce lipsă copilul în cauză. 

Primii ani de viață sunt extrem de importanți. Ce se petrece pe parcursul acestora reprezintă 
elementele ce pavează drumul spre viața de adult. Aici se află bazele comportamentului adultului. Este 
important ca în această perioadă, copilul să aibă parte de un mediu sigur, prietenos și primitor. Exemplele 
oferite de către părinți sunt vitale deoarece acestea sunt mijloacele prin care un copil înțelege modalitățile 
de interacțiune. Pe de o parte, dacă părinții se ceartă în nenumărate rânduri și copilul este martor la astfel 
de interacțiuni, acesta va dezvolta o nesiguranță de exprimare de teama reproșurilor sau a certurilor. Pe de 
altă parte, dacă părinții sunt drăgăstoși unul cu altul și își exteriorizează sentimentele, copilul va căpăta 
încredere și va ști că e susținut, indiferent de ce s-ar întâmpla. 

În cele din urmă, am putea spune că poate nu contează conținutul educației primite în ”cei șapte ani 
de acasă”, atât timp cât ea există într-o formă sau alta. Dar ”cei șapte ani de acasă” vor fi întotdeauna cei 
care vor face diferența între membrii societății. Din acei primi ani, și din gradul de implicare al părinților 
în modelarea acestora, se va dezvolta copilul în adultul zilelor noastre. 
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA  
 

IONESCU ELENA ANDREEA 
 
„ Este de o mie de ori mai bine să ai un bun simț fără educație decât să ai educație fără bun simț!” 

(Tobert G. Ingersoll) 
 
 “Cei 7 ani de acasă” reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 

copilăriei. Amintim faptul că o persoană are “cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și 
modalitatea respectuoasă de a-i trata pe cei din jurul său. Această expresie definește tot bagajul de 
cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini acumultate în primii șapte ani de viață.  

 Majoritatea persoanelor considera aceasta perioada de timp „culmea achiziților”, una din perioadele 
de intensa dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de 
memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 În primul rând, „cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă părinții copilului lor. 
Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se comporte în societate, să își respecte semenii, iar 
apoi peste învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. 

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată, 
astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa 
mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” 
Întotdeauna va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de 
sine. Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. 

 Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportamente (ca cinstea, politețea, bunătatea, dispoziția de colaborare, sociabilitatea). 

 În al doilea rând copiii pot învăța în cei șapte ani: deprinderi de igienă, oridine, disciplină, deprinderi 
de autoservire, exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; modul de a 
relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i 
se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, etc); perseverența 
în realizarea uneri sarcini, etc. 

În concluzie, fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot 
apărea în orice situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, 
călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de 
a-i implica pe cei mici în activităţile de învăţare., atentia doar să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care 
le trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să 
înveţe, să descopere lumea.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. IONESCU IONELA MILVIA 
ȘC. GIMN. NR.1 BUMBEȘTI-JIU, GORJ 

 
Bunele maniere sunt cartea noastră de vizită. Felul în care ne comportăm are o puternică influență 

asupra relațiilor cu familia, prietenii, colegii, și, în cele din urmă, de acest lucru depinde dacă avem sau nu 
succes în viață. Daca vrei să crești un copil amabil, elegant, manierat și, de ce nu, plin de șarm, aceasta este 
cartea care va completa în mod armonios eforturile tale!  

Pentru că primii șapte ani sunt esențiali în formarea caracterului său, copilul trebuie ajutat să deprindă 
obiceiuri sănătoase și maniere elegante. Acum, micuțul învăța care sunt principiile și valorile după care va 
trebui să se ghideze în viață, în situații dintre cele mai diverse. Tot acum descoperă cum să aibă grija de 
corpul și de lucrurile lui, ce este recomandat să mănânce, cum să își ajute părinții și cum să se bucure de 
încrederea și aprecierea oamenilor cu care interacționează.  

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, dar rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

1. Salutul.  
Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta 

decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 
2. Comportamentul în public.  
 Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă 

rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
3. Comportamentul cu prietenii.  
Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe 

lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia 
de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, 
înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

4. Înţelegerea normelor sociale.  
Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea 

ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te 
rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
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facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă 
noi. 

5. Manierele la masă.  
O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care 

serveşte masa. 
6. Recunoaşterea greşelilor.  
„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o 

audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

7. Tact şi toleranţă.  
Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 

dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

Educația copilului are la baza o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este vorba 
despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat să 
înțeleagă și să respecte regulile de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau 
educatorii. Fiecare părinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice când e vorba despre educația copilului 
său.  

Iată legea celor 5 reguli pentru reușita educației copilului tău. 

 1. Regulile trebuie să fie clare. 
Orice regulă pe care o impunem copilului trebuie să fie clară și explicată copilului. El trebuie să știe 

ce este permis, și ce nu. 
2. Regulile trebuie să fie concrete. 
Atunci când facem reguli pentru copil, acele reguli trebuie să fie cat mai concrete și nu evazive. E 

mai bine să spuneți copilului să își strângă jucăriile din sufragerie decât să îi spuneți să facă ordine în 
sufragerie. 

3. Regulile trebuie să fie constante. 
Nu e ușor să păstrezi regulile constante însă este de mare importanță asigurarea unei linii de constanță 

în principii. Daca tolerați un anume comportament într-o zi iar în ziua următoare nu îl mai tolerați - copilul 
va fi dezorientat. Constanța regulilor dă copilului un sentiment de siguranță. A fi ferm și constant nu 
înseamnă rigiditate. 

4. Regulile trebuie să fie coerente. 
Părinții sunt modele pentru copil și de aceea trebuie să aibă și să respecte - și ei la rândul lor – niște 

reguli de viață și comportament. Copilul învață de la proprii săi părinți cum să își respecte părinții - prin 
exemplul pe care îl dau părinții. .. 

5. Regulile trebuie să fie consecvente. 
Copiii au tendința de a forța limitele și de a le sfida uneori. De aceea, aceste încălcări trebuie să aibă 

și niște consecințe logice - altfel ele vor fi mereu forțate și repetate. Când consecințele încălcării regulilor 
impuse vor fi logice și rezonabile, copilul își va dezvolta simțul responsabilității. 

Copiii au tendința de a încălca regulile și este perfect normal. Ca act educațional însă, părintele trebuie 
să înțeleagă că regulile fac parte din procesul educației copilului și trebuie respectate, pe cât posibil. Asta 
înseamnă o educație responsabilă și asta duce la creșterea unui adult responsabil. 
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IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN DODA”CARANSEBEȘ 

PROF. ÎNV. PRIMAR IONESCU MARIANA 
 
 De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 
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“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată. 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: IONESCU OANA DIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49, BUCUREŞTI 

 
În zilele noastre, mulţi părinţi consideră că educaţia se rezumă doar la activităţile desfăşurate în cadrul 

şcolii, neînţelegând însă că acest lucru se face încă din primele zile de viaţă ale unui copil. Părinţii sunt cei 
care modelează copilul începând din primii ani de viaţă, lucru important pentru formarea lui ulterioară ca 
adult. Această afirmaţie se bazează şi pe faptul că educaţia este atât de natură intelectual-cognitivă cât şi de 
natură socială şi psihologică. 

S-a constatat că în familiile în care părinţii s-au implicat în educaţia copiilor atât rezultatele cât şi 
atitudinea faţă de procesul educaţional au fost pozitive. Climatul familial armonios, în care copilul primeşte 
afecţiune atât de la părinţi cât şi de la ceilalţi membri ai familiei (bunici, fraţi şi surori), iar relaţiile sunt 
bazate pe înţelegere şi dragoste, au un rol important pentru procesul educaţional. Relaţiile dintre persoanele 
care gravitează în jurul copilului vor contura atitudinile copiilor faţă de prieteni, colegi şi faţă de mediul în 
care îşi vor desfăşura activitatea.  

Recomandările specialiştilor prin care părinţii pot contribui la educaţia copilului sunt: timpul de 
calitate petrecut alături de copil oferindu-i suportul emoţional necondiţionat, alegerea unor jocuri educative 
în scopul facilitării procesului de dezvoltare şi educare şi sprijinul în rezolvarea temelor. 

Un exemplu în această direcţie poate fi sistemul educaţional din Japonia care se află în top cinci cele 
mai bune sisteme de învăţământ din lume, alături de Coreea de Sud, Singapore, Finlanda şi Marea Britanie. 
În Japonia copiii intră la şcoală după ce au fost învăţaţi acasă manierele de bază, deoarece este important 
ca cei mici să înveţe, în primul rând despre comportament şi despre lucrurile din jurul lor, iar examenele 
nu sunt obligatorii până la 10 ani. 

Ţinând cont de faptul că educaţia este un proces continuu, aceasta trebuie să se desfăşoare 
corespunzător pe fiecare etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Dacă ceva este omis sau se aplică într-un 
mod greşit, completarea sau corectarea acestor lipsuri educative se va face mai greu în cadrul şcolii, 
deoarece în acest timp copilul trebuie să facă faţă şi cerinţelor legate de învăţare şi adaptarea la viaţa de 
şcolar. 

Un citat potrivit pentru încheierea articolului poate fi cel al lui Geoffrey Holder: „Educaţia începe 
acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai învăţat tu.”  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. IONIȚĂ ELENA 
 COLEGIUL NAȚIONAL „CANTEMIR-VODĂ” 

 BUCUREŞTI, SECTOR 2 
 
Expresia ,,cei șapte ani de-acasă” este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă psihologii spun că educația în primii ani de acasă, de care cei mici au parte în 
familie, definește în bună măsură viitorul adult. Încă de la naștere, fiecare etapă din viața copilului își pune 
amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice și intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucurile decurg ,,de 
la sine”, există factori care pot influența aceastră dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din acești 
factori țin strict de mediul familial și de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la 
lumea din jur. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc „cei şapte ani 
de acasă”, iar educaţia primită în această etapă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. Rolul părintelui este unul major în formarea personalității şi a caracterului unui copil, de aceea 
putem spune că „meseria” de părinte este cea mai dificilă și necesită multă responsabilitate și atenție din 
partea părinților, iar cei „șapte ani de acasă” sunt cei mai importanți. 

 „Cei șapte ani de acasă” nu se referă doar la acele semne exterioare de respect caracterizate drept 
politețe, ci la o ȋntreaga suită de obiceiuri sănătoase pe care, dacă un copil le va deprinde acum, le va 
practica ulterior pe parcursul ȋntregii sale vieți. Familia are un rol esenţial în educaţia copilului: ea este 
nucleul în care copilul se formează ca om, având un rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual 
al acestuia. Felul în care părinţii se raportează la copii afectează în mod dramatic modul în care copilul se 
va raporta la societate. Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă (doar în cazul 
unui sistem nervos foarte puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic în familie şi societate); părinţii 
care îl vor răsfăța vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu bunuri materiale (unii 
ajung delicvenţi); părinţii care denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfățat şi severitate, 
vor forma un tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile sociale. 

 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi 
afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de 
sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. 

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor şapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
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oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. Fiecare moment poate fi un prilej 
din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut în sala de 
aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea 
în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de învăţare. 
Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea profita 
de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea. 

În concluzie, până la vârsta preșcolară sau școlară responsabilitatea educației copilului revine 
parinților. De felul în care ei înțeleg să se preocupe de buna creștere și educarea acestuia oferindu-se, înainte 
de toate, pe sine ca exemplu depinde consistența celor șapte ani de acasă. Educația este cea mai de calitate 
haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost cumpărată din banii strânși în „cei șapte ani de acasă”! 

 
Bibliografie 
Golu, M., Fundamentele psihologiei, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2002. 
Iucu, Emil R., Educaţia preşcolară în România, Bucureşti, Ed.Polirom, 2002. 
Negovan, V., Introducere în psihologia educaţiei, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2003. 
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Iaşi, Ed. Polirom, 2004. 
Vrăsmaş, Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Bucureşti, Ed. Aramis, 2002. 
 
 
 

129

 



 COPILUL, OGLINDA FAMILIEI 
 

IORDACHE GINA-SIMONA 
 
 Omul, ca si fiinta este nascut cu deprinderi si abilitati de comunicare, socializare, dar pe care si le 

dezvolta cel mai propice in cadrul familiei si astfel aceasta devine una dintre realităţile sociale cele mai 
intime nouă. Este, poate, fenomenul social cel mai familiar.  

 George Peter Murdock (1949) definea familia drept grupul social ai cărui membri sunt legaţi prin 
raporturi de vârstă, căsătorie sau adopţie şi care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic şi au 
grijă de copii. 

 Familia este o instituţie universală, întâlnită pretutindeni şi îndeplinind aceleaşi funcţii principale: 
transmiterea moştenirii biologice şi culturale, asigurarea protecţiei materiale şi emoţionale pentru 
descendenţi, formarea unui climat de dezvoltare a personalităţii tuturor membrilor ei. În orice societate 
familia s-a distins ca grup specific caracterizat printr-o puternică sudură internă, menţinută atât prin 
acţiunea unor forţe interne, cât şi prin presiunea societăţii. 

 A concepe astăzi formarea generaţiilor tinere numai în instituţii specializate, fără a ţine seama şi de 
influenţele mediului familial şi ale celorlalte micromedii sociale, înseamnă a avea o perspectivă unilaterală. 
Reformele educaţiei concepute numai pe plan şcolar, fără să ţină seama de influenţele convergente ale 
tuturor factorilor educaţionali, pot conţine lacune cu urmări grave pentru progresul unei naţiuni. 

 Ambianţa umană în care se naşte şi creşte copilul exercită o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării 
sale, asupra formării întregii sale personalităţi. Această influenţă se exercită şi trebuie luată în consideraţie 
încă din prima copilărie. De aceea, familia a constituit o preocupare prioritară pentru marile organizaţii 
internaţionale (O.N.U., U.N.E.S.C.O., U.N.I.C.E.F., U.I.O.F.). S-a iniţiat elaborarea noului Cod al familiei, 
tocmai pentru a favoriza copilul prin asigurarea şi certificarea normativă a drepturilor şi îndatoririlor 
părinteşti. 

 Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează dezvoltarea omului, punându- şi 
amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi şcoală a omului a fost şi rămâne familia; ea dă temelia pe 
care se clădeşte edificiul personalităţii, iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei.  

 Recunoscând familiei calitatea de «prim rezervor de modele», K. Mannheim subliniază importanţa 
pe care o reprezintă celelalte cercuri care gravitează în jurul copilului şi al grupului său familial. Ȋn perioada 
şcolarizării randamentul la învăţătură va depinde în mare măsură de posibilitatea oferită copilului de a 
învăţa unele lucruri din ambianţa familială şi din diferitele împrejurări de viaţă din afara acesteia, în care 
va fi pus în mod conştient de părinţi, modul în care se dă sprijinul la învăţătură are o mare influenţa în 
dezvoltarea capacităţilor psihice şi morale ale copilului. Unii părinţi se substituie acestuia în îndeplinirea 
îndatoririlor şcolare, ceea ce îi crează o stare de pasivitate şi o falsă concepţie despre muncă; alţii au o 
atiudine rigidă, aspră, ceea ce il inhibă, frânându-i dezvoltarea gândirii. 

 Educatorul - părinte foloseşte exemplele şi modelele pe care i le oferă în primul rând ambianţa 
familială şi de aceea pedagogia familiei nu poate prescrie reguli cu valabilitate generală. Aceasta nu 
înseamnă însă că ea se poate lipsi de metode ştiintifice, de scopuri precise. impotrivă, în contextul social 
actual, pentru a putea pregăti copilul cât mai adecvat pentru exigenţele vieţii, acţiunea educativă la nivelul 
familiei trebuie să devină din spontană –con ştientă, din întâmplătoare – permanentă, din tradiţională – 
intenţională, din intuitivă – ştiinţifică. Desi nu este calificat pentru activitatea de instruire, părintele are 
privilegiul de a lucra cu mai puţin copii în acelaşi timp şi poate contribui la educarea temeinică, în paralel 
cu educaţia din şcoală şi în simbioză cu aceasta. Răceala se pare că marchează din ce în ce mai mult 
comportamentul societăţii supraorganizate şi tehnicizate în care trăim. Chiar şi atunci când comunicăm, 
avem intenţii bune, pozitive, dar le exprimăm sub forma miilor de interdicţii care au efecte negative. Lumea 
tehnologiei ne îndrumă spre telefoane şi alter reţele de comunicare, dar ne privează de «porţia zilnică de 
iubire». Nu le putem oferi copiilor, în loc de timp, cadouri, în loc de mângâieri gadgeturi, în loc de explicaţii, 
programme TV, în loc de discuţii, chat-ul. Riscăm să crestem fiinţe umane cărora le este mai greu fără 
televizor decât fără tată, care se pot dispensa mai uşor de prieteni decât de automobil.Astfel se asociază şi 
condiţionează iubirea faţă de copil cu timpul şi răbdarea care i se acordă.  

 Copiii crescuţi în familii organizate şi pline de afecţiune au mari şanse să- şi dezvolte un stil de viaţă 
caracterizat prin optimism. Copiii din familii sărace, defavorizaţi, care nu îşi permit strictul necesar, sunt 
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privaţi de copilărie şi nu au perspective, sunt lipsiţi de dreptul de a copilări. Părinţii acestor copii sunt 
neputincioşi şi deseori devin iresponsabil. 

 Principalul rol al familiei este pregătirea tinerelor generaţii pentru integrarea socială. Numeroasele 
cazuri de inadaptare socială înregistrate în ultimul timp în rândurile tineretului sunt însă o dovadă 
îngrijorătoare că atât familia, cât şi alte instituţii şi colectivităţi sociale nu reuşesc întotdeauna să-şi 
îndeplinească eficient acest rol. Mamele depresive cred în iubirea copiilor numai dacă la oferă totul, 
sufocând iniţiativa şi realizarea personală. Aceste procente înregistrate în sondaje dovedesc că, la vârsta 
preadolescenţei, copilul este mult mai sensibil la variaţiile climatului familial, că el are mai multă nevoie 
de activitate. Subliniem îndeosebi climatul propice deviaţiilor create de lipsa de autoritate a părinţilor în 
familiile concubine. 

 Familiile cu structură perturbată este o altă mare provocare. Cuplul despărţit prin divorţ şi reconstituit 
prin prezenţa unui părinte vitreg - apar frecvent manifestări predelicvente ca: vagabondaj, furturi în cadrul 
familiei, precocitate sexuală etc. Prezenţa greu suportată a mamei sau a tatălui vitreg determină copilul să 
evadeze dintr-un mediu de constrângere sau în care se simte străin sau de prisos. Lipsa ambianţei afective 
din propria-i familie îl face ostil tuturor; el se opune oricărei forme de disciplină şi, treptat, ajunge în conflict 
cu întreaga societate. În ceea ce priveşte influenţele şcolii la nivelul familiei, arătăm direcţiile pe care se 
produc: cea a conştientizării familiei asupra rolului şi răspunderilor ei educative, cat şi cea a informării ei 
psihopedagogice. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
IORDACHE LAURA 

 
Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor. Valeria Mahok 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA! 
  

PROF. INV. PRESCOLAR: IORDACHE MIHAELA 
 LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL”VISINA 

 G.P.N. IZVORU 
 
 „Cei sapte ani de acasa” defineste bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 

acumulate de copil in primii ani de viata. Aceasta perioada numita ”culmea achizitiilor”este considerata 
una din perioadele de dezvoltare psihica intensa, deoarece copilul poate acumula o multitudine de 
informatii, isi poate insusii diverse comportamente, atitudini, limbaj. 

 In perioada”celor sapte ani de acasa”, copilul este pregatit sa primeasca informatii si de aceea, este 
important cum sunt transmise aceste informatii, de catre cine si in ce mod. 

Aceasta perioada poarta numele de „cei sapte ani de acasa”deoarece copilul isi petrece cel mai mult 
timp cu familia, in special pana la varsta de trei ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui.Cei 
sapte ani de acasa reprezinta o oglinda a educatie pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a copilariei 
si care sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

 Educatia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia catre adaptarea copilului in societate.Educatia 
primita de copil in cei sapte ani de acasa depinde de:relatia afectiva dintre copil si parinti, specificul de 
dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaza familia si pe care le transmite copilului.A fii bine-crescut 
nu inseamna peste tot acelasi lucru;atat contextul cultural-istoric obictiv al societatii cat si standardele 
subiective ale fiecarui parinte determina definitia celor”sapte ani de acasa”. 

 Ce pot invata copiii in cei sapte ani de acasa? 
• Salutul- este prima norma de conduita invatata in familie. 
• Comportamentul in public-se refera la faptul ca un copil”bine crescut”poate sa raspunda la 

intrebari si sa sustina o conversatie, isi asteapta randul fara sa intrerupa pe cel care vorbeste. 
• Comportamentul cu prietenii. Un copil cu”cei sapte ani de acasa”isi respecta partenerii de joaca, 

intelege si se conformeaza jocurilor specifice varstei lui. 
• Intelegerea normelor sociale. Copilul invata cu ajutorul parintilor ceea ce”se face”si ceea ce”nu se 

face”in societate.Prin imitatie si practica copilul invata ca trebuie sa isi astepte randul la magazin, la medic, 
la locul de joaca, sa spuna”te rog”, ”multumesc”si”cu placere”, sa nu incalce drepturile celorlalti prin 
afirmarea drepturilor lui, sa nu faca zgomot in ora de liniste, sa respecte propriile valori, dar si pe ale celor 
de langa el. 

• Manierele la masa-presupune folosirea tacamurilor in mod corespunzator, respectul comesenilor 
si a celui care serveste masa. 

• Recunoasterea greselilor. Copilul trebuie invatat de mic sa-si recunoasca greselile si sa inteleaga 
ca sinceritatea exprimarii regretului nu este un semn de slabiciune, ci de respect si demnitate. 

• Tact si toleranta. In perioada” celor sapte ani de acasa”, copilul invata de la parinti sa nu rada de 
slabiciunea, defectul fizic sau orice tip de dezabilitate a cuiva.In timp copilul va face diferenta intre rasul 
in spirit de gluma si rasul care jigneste si il va evita pe cel din urma. 

 Toate aceste lucruri se invata prin copierea parintilor si a altor educatori, mai degraba decat din 
predici si povesti.O importanta deosebita trebuie acordata modelului pe care parintele il ofera 
copilului.Calitatea educatiei primite in familie depinde in primul rand de nivelul de educatie al parintilor si 
al celorlalti membri ai familiei ce vin in contact cu copilul, in special sub aspect moral, comportamental. 

 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, şi de 

felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului adult!” 
Danion Vasile 
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 IMPORTANTA FUNDAMENTALA A CELOR SAPTE ANI DE – ACASA 
 

IOSIF ELENA, ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 JEGALIA 
 CALARASI 

 
 Fără îndoială, familia este primul factor care intervine în formarea deprinderilor elementare de 

cunoaştere. Părinţii sunt cei care îşi învaţă copiii cum să se comporte în anumite situaţii sau locuri, ce lucruri 
sunt ,,permise” sau care sunt ,,interzise ” din perspectiva unei comportări civilizate. Niciunui părinte nu-i 
surâde ideea de a fi pus de către propriul copil într-o postură jenantă.  

 Din punctul meu de vedere, cel mai important aspect în ceea ce priveşte buna - creştere, este esenţial 
ca părinţii să fie ei înşişi modele de persoane civilizate întrucât copilul mic învaţă foarte multe lucruri prin 
imitarea adulţilor. Aşadar, este fundamental să ne conducem după proverbul ,,Facta, non verba ” pentru că 
doar aşa vom reuşi să educăm în mod eficient copiii de astăzi şi viitorii adulţi.  

 Pe de o parte, un avantaj al normelor de comportament corect deprinse pe parcursul celor ,,şapte ani 
de acasă”, îl constituie faptul că atât familia cât şi societatea ar beneficia de persoane bine- crescute din 
punct de vedere social. Mă refer aici la salut, la comportamentul în public sau cu prietenii, la reguli de 
igienă personală şi nu numai, la recunoaşterea greşelii (lucru din ce în ce mai rar întâlnit în zilele noastre, 
după părerea mea ).  

 Pe de altă parte, nu putem spune că întreaga responsabilitate a unei bune-creşteri poate fi pusă integral 
pe seama părinţilor din moment ce, la vârsta de trei ani, copilul urmează să fie integrat într-un colectiv de 
preşcolari. De aceea, este absolut imperioasă colaborarea dintre familie şi educatori pentru a fi siguri că 
regulile de conduită au fost învăţate de către cei mici.  

 Din altă perspectivă, nu cred că mai putem face referire la achiziţii dobândite prin educaţia dată doar 
de familie în contextul actual din moment ce, în zilele noastre, părinţii nu mai stau acasă până când copiii 
lor împlinesc vârsta de şapte ani, iar dacă, mai demult, responsabilitatea celor ,,şapte ani de acasă ” revenea 
integral mamelor, în societatea actuală ambii părinţi merg la serviciu şi se ocupă în aceeaşi măsură de 
educaţia celor mici.  

 Un alt aspect, deloc de neglijat, după părerea mea, este acela că există atâtea surse de informaţie 
pentru generaţia actuală, pe care noi nu le aveam la îndemână copii fiind, încât nu mai putem vorbi despre 
obligativitatea impusă de anumite reguli. Astfel, se merge pe ideea de conştientizare a acelor norme de 
conduită pe care vrem să şi le însuşească ai noştri copii pentru a respecta cerinţele actuale de bună-creştere 
şi cred că mulţi părinţi au renunţat la aceste standarde. Cu toate acestea, este evident că trebuie să existe 
standarde minime de educaţie în primii ani de viaţă, chiar dacă se fiecare părinte îşi stimulează odrasla să 
devină independentă cât mai mult şi cât mai devreme posibil. Aşadar, nu trebuie să uităm că noi, părinţii, 
suntem primele persoane care pun bazele unei bune- creşteri.  
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 CEI SAPTE ANI DE ACASA  
 

IOVITA CAMELIA 
 
 ,,Instructia hraneste spirituL, educatia hraneste inima’’. I. M. PESTALOZZI 
 
Copilul reprezinta pentru parinte scopul lui in viata, pentru invatator / professor reprezinta 

instrumentul prin care si dovedesc munca depusa in procesul didactic de invatare, consolidare, evaluare a 
cunostintelor necesare elevului in viata lui ca scolar si in viata lui de zi cu zi.  

Familia reprezinta primul model in viata unui copil, este sustinatorul si raspunzatorul pentru 
trebuintele elementare ale unui copil. Exercita o influienta permanenta si continua in viata copilului, 
regasindu-se de a lungul vietii, in deciziile si hotararile pe care acesta le va lua.Eei sapte Educatia, 
comportamentul civilizat si respectos, sunt cheia catre adaptarea copilului in societate.Un copil crescut in 
spiritul dreptatii si al adevarului se va descurca mai usor in societate. Cand spunem ca un copil are cei sapte 
ani de acasa ne gandim la un copil bine crescut, care stie sa salute, sa spuna multumesc sau te rog frumos, 
care sa se comporte cuvincios si cu respect cu cei de varsta lui si cu ceilalti adulti.Familia devine un punct 
de sprijin permanent si constant in formarea copilului, avind rolul de a-l incuraja de a-l indruma, sa I arate 
ce este bine si ce este rau, sa fie pregatita sa raspunda la eternal intrebare DE CE. Familia este cea care 
ofera copilului primele informatii despre lumea inconjoratoare, ofera primele norme si reguli de 
comportament dar si climatul socio-afectiv necesar dezvoltarii normale ale copilului. Influentele educative 
pe care familia le exercita asupra copilului se pot manifesta direct prin fapte si actiuni mai mult sau mai 
putin dirijate, cat si indirect prin modele de coduita oferite de membrii familiei. Parintii, reprezinta primele 
modele de conduita pe care copii le preiau prin imitatie si invatare, climatul familial are o influenta 
hotaratoare asupra conceptiei despre viata, a modelului de comportare si relationare in raport cu diferite 
norme si valori sociale. 

In familie se formeaza primele deprinderi de viata sanatoasa ale copilului, de conduit igienica 
individuala si colectiva, comportamente majore ale moralei elementar. In cadrul familiei, copilul incepe sa 
se cunoasca pe sine, sa se defineasca prin jocul imitatiilor, comparatiilor si si insuseste modele pe care le 
va folosi in mod constant in devenirea lui ca adult. 

Ajuns la varsta prescolara, educatia copilului se imparte intre familie si educatorii, invatatorii din 
scoala, acestia din urma sunt chemati sa completeze si sa concretizeze ceea ce familia a realizat pana acum. 

Cei sapte ani de acasa isi pun amprenta in ceea ce devine copilul ai tarziu si anume OM. Aceasta este 
perioada cea mai importanta, fiind temelia pe care se cladeste o fiinta cu diverse aptitudini si preferinte cu 
un comportament normal sau deviant. Asa cum ne crestem si ne educam copiii, asa ne comportam si noi, 
asa vor trai si se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc si se formeaza in viata intr-un univers pe care-l creaza 
parintii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ ȘI IMPORTANȚA LOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IOVLEV ANA 
ȘCOALA PROFESIONALA BAND, JUD. MUREȘ 

 
Ce înseamnă cei șapte ani de acasă? Care este importanța celor șapte ani de acasă? Acestea sunt două 

dintre întrebările pe care deseori ni le punem atât în calitate de părinți, cât și în calitate de cadre didactice. 
Când vorbim de cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la familie, 

educație care este definitorie în formarea personalității copilului, cât și a comportamentului acestuia. Sigur 
că, în prezent, intrarea copilului în colectivitate sau în diverse forme educaționale începe mult mai devreme 
de împlinirea celor șapte ani. Cu toate acestea, normele de conduită se învață din familie, grădinița sau 
școala consolidează aceste norme de comportament desprinse din familie. 

La baza formării comportamentului copilului se află relația acestuia cu părinții. Copilul are nevoie de 
dragoste, de apreciere, are nevoie de protecție, are nevoie de încredere în forțele proprii. Dragostea pe care 
copilul o resimte din partea părinților îi induce acestuia ideea de securitate și îi deschide drumul spre 
învățare și însușirea regulilor de conduită. El va înțelege că părinții lui sunt preocupați de ceea ce el va face. 
În același timp copilul are nevoie de atenție din partea părinților. Educarea copilului trebuie să se realizeze 
într-o atmosferă armonioasă, deschisă, bazată pe iubire și încredere, însă educația trebuie adaptată etapelor 
de dezvoltare a copilului. Treptat, copilul învață și realizează ce este bine și ce este rău. La vârste fragede, 
de exemplu la doi ani, copilul nu poate vedea decât propriile lui nevoi și dorințe. Așadar, nu putem să îi 
cerem la această vârstă să împartă un lucru cu o altă persoană. Treptat, îl învățăm să fie altruist, să fie 
politicos sau să își însușească formulele de politețe. Sigur că nu trebuie să îi satisfacem toate poftele, copilul 
trebuie să învețe să aștepte, să învețe că dorința lui se va indeplini la un moment dat, moment pe care trebuie 
să îl aștepte, moment stabilit de comun acord de părinți. Părinții trebuie să dea dovadă de constanță în 
educarea copilui. 

A-l învăț a pe copil bunele maniere necesită timp, însă fiecare zi este importantă și în fiecare zi copilul 
învață câte ceva. Sigur că cele mai bune ocazii de a îndruma copilul într-o direcție bună și sănătoasă sunt 
întâmplările din mediul familial. Părinții sunt modele pentru copii. Nu putem să îi pretindem copilului să 
facă un lucru dacă nu l-a văzut în mediul familial. Dacă, spre exemplu, în familie se obișnuiește să se țipe 
sau să se vorbească urât, nerespectuos, nu putem să îi cerem copilului să nu țipe sau să fie politicos dacă el 
nu vede aceste lucruri la părinți. 

Este adevărat că fiecare părinte îsi dorește ca, copilul său să dea dovadă de bună creștere, atât acasă, 
cât și în societate și să fie un exemplu pozitiv. Consider că cei mai responsabili pentru acest aspect suntem 
noi, părinții. Noi, părinții trebuie să fim o lumină pentru copii. Chiar dacă pentru părinți este o mare 
responsabilitate, de noi, de părinți, depinde dacă copilul nostru își insușește în primii ani ai copilăriei toate 
componentele unei bune creșteri. 

Este foarte importantă aprecierea copilului, este benefic pentru copil să îl lăudăm ori de câte ori se 
dovedește bine crescut. Acest lucru l-am observat la propriul meu copil. Mereu îi spun să salute pentru că 
așa este frumos și astfel dă dovadă de politețe. Deseori, după ce îl salută pe vecinul cu care ne tot întâlnim, 
mă întreabă dacă a fost politicos sau bine crescut. Simt că are nevoie de o confirmare, iar aprecierea îi dă 
încredere în el. De asemenea, trebuie să îi încurajăm pe copii să se exprime, să le oferim încrederea și 
sprijinul nostru chiar și atunci când greșesc, să își argumenteze punctul de vedere, cu alte cuvinte să devină 
cât mai independenți, însă cât mai bine crescuți. Consider că un copil bine crescut sau care are cei șapte ani 
de acasă, este acel copil care știe să salute, care are un comportament civilizat în public sau cu prietenii și 
de ce nu, un copil care își recunoaște greșelile. 

Perseverența în creșterea și educarea copilului este cheia unui rezultat pozitiv. În calitate de părinte 
îmi pun foarte multe întrebări legate de creșterea copilului meu, uneori simt că devin neputincioasă, sunt 
zile în care avem și reușite și eșecuri, însă important este să nu cedăm și să conștientizăm că o bună creștere 
este rezultatul unor ani de experiențe, cu încercări, cu reușite și eșecuri. De asemenea, consider că nu trebuie 
să renunțăm niciodată la reguli, copilului trebuie să i se fixeze niște limite explicându-i și făcându-l să 
înțeleagă ce i se poate întâmpla dacă nu le respectă. 

Din experiența mea de părinte, cel mai greu mi-a fost în a-l face pe fiul meu să înțeleagă că el este 
unic, că el nu trebuie să fie ca ceilalți doar de dragul de a fi acceptat de ei, că el este un copil care cunoaște 
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bunele maniere la care nu trebuie să renunțe doar de dragul de a fi acceptat de cei din jurul lui. Da, spun 
acest lucru pentru că, copiii învăță prin imitare încă de la vârstă fragedă. 

Educația și bunele maniere sunt cheia adaptării copilui în societate. Un copil manierat va avea mai 
mult de câștigat de la viață, se va descurca mai bine în relațiile cu cei din jur decât un copil căruia îi lipsesc 
cei șapte ani de acasă. 
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„CEI SAPTE ANI DE ACASA” 
 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR: SERAFIM IRIDENTA 
 
 Copilăria – o lume minunată, o lume a inocenţei, a purităţii, a dragostei, a frumuseţii şi a credinţei, a 

dorinţei de cunoaştere. Copilul este precum un copăcel care trebuie îngrijit, căci e firav, plăpand, neştiutor, 
dornic de soare, însetat de ploaie şi cu dorinţa de a da rod bogat, iar pentru toate acestea are nevoie de 
ocrotire. 

 Cei şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor in prima parte 
a copilăriei. Specialiştii spun ca regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă 
sunt definitorii în formarea lui ca adult. Părinţii reprezintă primii mentori reali în viaţa copilului furnizandu-
i primele repere de orientare în lume, primele informaţii şi învăţături despre lucrurile şi fenomenele din 
natură şi din societate. 

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

Când vorbim despre cei şapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului acestuia până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei şapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

În familie se dezvoltă dorinţa de afirmare a idealurilor copilului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială şi culturală. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită 
igienică individuală şi colectivă, de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor 
societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor şapte ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de 
părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce 
contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul 
începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele 
la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei şapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
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aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

IRIMIEA-CILICHIDREANU CORNELIA-ROXANA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 64 GALAȚI 

 
Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca 

intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte 
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau 
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze. 

 Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească 
lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa. 

 Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele, să le facem rău. 
Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă 
devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici 
tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între 
colegi.Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu 
lipsiţi de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări 
de dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de 
asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune. 

 Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea severi, 
când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie 
prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul protector, 
gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte. 

 Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici, aceştia 
din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi, 
nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând 
înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii. 

 Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare 
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă din 
punct de vedere social. 

 În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de poftă de mâncare, 
sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar 
mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi). 

 Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, între copilul din prima 
căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria anterioară a celor doi parteneri. Dacă 
nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu încearcă să şi-i apropie, să-i privească apropiat, aceştia 
devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau încăpăţânaţi, neascultători, ambele forme de reacţie determinând 
scăderea randamentului şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură. 

 Psihicul copilului este sensibil faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai 
mici schimbări de afecţiune faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri. 

 Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului 
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea 
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, 
astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt 
neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit, 
vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul care a 
greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta sufleteşte 
de noi. 

 Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, dar să 
nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să nu exagerăm 
răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică.Vom obţine în acest fel modificarea în 
rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi. 
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 “Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija 
şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic 
şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se 
preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să 
rămână modele vii, exemple demne de urmat. 

 O mare importanţă are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor, pentru buna educare 
şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. 

 Să avem grijă să nu rezolvăm noi, părinţii, temele copilului, ci doar să-l ajutăm, să-l îndrumăm prin 
explicaţii cât mai corecte şi clare. Părinţii care rezolvă singuri problemele, desenează sau scriu, care practic 
îl înlocuiesc în muncă fac o mare greşeală: copilul rămâne dependent, nu se obişnuieşte să judece şi să 
lucreze singur, devine comod, răsfăţat şi, cu vârsta, va deveni leneş. 

 Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi prin urmărirea cu 
atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-
l feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în 
conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii acestuia. 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

IRINA ANCUTA ”LICEUL MIHAIL SADOVEANU” BORCA, NEAMT 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 FAMILIA ȘI EDUCAȚIA COPILULUI  
 

PROFESOR: ISĂROIU AURELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAI EMINESCU”-PITEȘTI 

 
Familia, reprezintă pentru fiecare dintre noi, micul nostru univers.El este legat de toți cei dragi, de 

multe amintiri, sfaturi și învățături.Din copilărie începem să acumulăm informații.Apoi le analizăm, le 
dezvoltăm, le consolidăm, le aplicăm. 

Familia este pentru fiecare reperul educației personle.Încă de mici, copiii imită gesturile și activitățile 
părinților. Repetă cuvintele auzite în casă.Doresc să calce pe urmele părințiilor lor, să aibă aceleași profesii. 

Educatorul începe să zidescă piatră cu piatră cultura copilului. 
Se adună informații noi, se formează caractere 
.De fiecare dată copilul încearcă să facă …teribilisme.Datoria părinților și a cadrelor didactice este 

să corecteze și să atenționeze excesele. Cănd este lăsată la întâmplare, educația, are de suferit.De multe ori, 
din prea multe dragoste, părinții, greșesc.Ei tolerează comportamente care nu sunt adecvate vârstei și” unui 
copil bine crescut”. De aceea micuții folosesc cuvinte urâte, răspund solicitărilor prin gesturi și fapte 
neadecvate, plâng, țipă, se tăvălesc pe jos… 

Fiecare își iubește copilul și dorește să îi ofere tot ce este mai bun și mai frumos. Dar, nu trebuie făcut 
rabat de la regulile moralei. Copilul încearcă multe, dar, în funcție de reacția noastră, el persistă sau se 
corectează.De aceea se spune despre cineva că…..este needucat sau că nu are …cei șapte ani de 
acasă.Urmările acestei educații se vor vedea și repercuta mai târziu, în adolescență. Viitorul elev sau student 
va asculta, va aprecia și va respecta părinții și cadrele didactice.Se va integra ușor în societate și va fi la 
rândul lui apreciat de colegi. 

Nu trebuie să existe nici excese de …corecție.Bătaia nu rezolvă o problemă. Sunt situații în care 
copilul mai rău se înrăiește, se ambiționează.Poate rămâne chiar cu traume. 

Un alt reper în educație poate fi credința.Morala creștină ne învață numai lucruri bune: Să cinstești 
pe mama și pe tatăl tău, să iubești pe aproapele tău-să îl înțelegi și să îl ajuți la nevoie, să faci fapte bune 
pentru cei în suferință, să fii recunoscător celor care îți fac bine, să ierți pe cei care îți greșesc, să nu te 
mândrești, să nu furi, să nu omori nici să te omori, să nu fii invidios.Oare ce se mai poate adăuga aici?Cred 
că nimic. Credința dă stabilitate și încredere în viață.Copilul credincios va fi un om deosebit, respectos, 
corect, înțelept. 

Părinții și școala au un rol esențial în formarea caracterului. 
Este și un proverb care arată mentalitatea populară că familia are un rol esențial în educație:”Așchia 

nu sare departe de trunchi”. 
Aș mai adăuga un frumos citat din Milton Berle, întotdeauna de actualitate:  
„Iată cum stau lucrurile azi.Profesorii se tem de directori.Directorii se tem de inspectori. Inspectorii 

se tem de Ministerul Educației.Ministerului Educației îi e teamă de părinți.Părinții se tem de copiii lor. 
Copiilor nu le e teamă de nimic!” 
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CEI 7 ANI DE-ACASĂ ÎNTRE ACTUAL ȘI DERIZORIU 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ISTRATE ELENA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA DIACONU CORESI, FIENI-DAMBOVIȚA 

 
Articolul expune un punct de vedere cu privire la percepția și semnificația celor 7 ani de-acasă și se 

vrea a fi o dovadă de optimsm și positivism. 
 
La un moment dat circula o glumă cu celebra Alinutza și m-am tot întrebat de atunci, mamă fiind, cât 

adevăr se ascunde în ea și dacă reflectă cu adevărat realitatea. Gluma suna cam așa: 
De ce n-are Alinutza cei 7 ani de-acasă? 
Pentru că a început școala la 6.  
Și pornind de la această glumă am început să-mi pun o serie de întrebări: 
1. Mai sunt de actualitate cei 7 ani de-acasă? 
2. Oare nu cumva îmi cresc prost copilul având în vedere exemplele din jur, modelele pe care mass-

media le promovează, exemple care sunt din ce în ce mai lipsite de cei 7 ani de-acasă, dar care sunt 
prezentate ca oameni de succes?  

3. Oare nu îi afectez personalitatea copilului, inducându-i un potențial statut de umilit, în încercarea 
mea de a-l modela după un standard cunoscut și plăcut mie? 

4. Nu cumva, încercând să-l fac să fie politicos, altruist, drept, îi ofer cârje copilului meu și nu aripi? 
5. Educația de-acasă încetează odata ce copilul începe să meargă la școală?  
Inițial mi-am răspuns că modalitatea aleasă de mine în educarea copilul este cea bună, apoi mi-am 

spus că sunt subiectivă și umbra îndoielii mi-a pătruns în suflet, dacă maniera aleasă pentru educația 
copilului nu este cea mai potrivită, dacă îmi transform copilul într-o persoană incapabilă să facă față 
provocărilor vieții. Off….e tare greu, e foare greu când trebuie să decizi viitorul celei mai mari fericiri ce 
ți-a fost dăruită. 

Și atunci mi-am zis că trebuie să încerc cu varianta pe care o cunosc cel mai bine, cu cei 7 ani de-
acasă, căci oricum alternativa nu sunt în stare s-o aplic, nu sunt în stare s-o transmit copilului meu pentru 
că n-am fost nici eu educată în spiritul ei și n-o cunosc, nu sunt în situația de a avea cunoștințele necesare 
pentru a da sfaturi în acest sens. 

Dar ce înseamnă cei 7 ani de-acasă?! Mai există cei 7 ani de-acasă, mai sunt ei de actualitate, având 
în vedere includerea copiilor în diverse forme educaționale instituționalizate încă de la vârste mult mai 
fragede? Mai sunt ei potriviți în societatea actuală sau au căzut în derizoriu? 

Cred că cei 7 ani de-acasă este o expresie ce nu trebuie tratată mot a mot, cei 7 ani de-acasă reprezintă 
EDUCAȚIA DE-ACASĂ, educația, bunele maniere, regulile morale transmise copilului de către părinții 
săi.  

Familia fiind instituția de bază în toate societățile, fiind celula primordială a societății, matricea pe 
care se clădește viitorul, rolul acesteia în educația copiilor este imens, iar responsabilitatea pe măsură. 
Educația de acasă are un rol fundamental în pregătirea copilului pentru viață. Nu este de ajuns să îți 
îngrijești și să-ți hrănești copilul, este imperios necesar să-i transmiți educația potrivită. El trebuie să 
vadă în tine modelul faptelor sale bune și al comportamentului său onest, atât față de el, cât și față de cei 
din jurul său. 

Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, un copil care știe 
să spună “bună ziua”, să spună “mulţumesc”, care cunoaște rolul lui “te rog”, un copil capabil să recunoască 
că a greșit și care știe să spună “scuză-mă”, un copil care se comportă cuviincios cu toți cei din jurul său, 
fie că sunt de vârsta lui sau adulți. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă nu trebuie să ne gândim la educaţia 
pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului numai până 
când acesta merge la şcoală. Școala nu reprezintă granița unde se termină responsabilitatea părinților, ci 
poate fi cel mult un test. Copilul trebuie să beneficieze “de cei 7 ani de-acasă” și după debutul lui școlar, 
educația celor 7 ani trebuie să continue tot atât timp cât copilul este mic. 

Bunicul meu avea o vorbă “copilul trebuie să fie educat atunci când este de-a latul patului, nu când a 
ajuns de-a lungul patului”, pentru că așa cum lutul îl modelezi mai bine atunci când este crud, tot așa și 
copilul îl educi mai bine înainte de a crește “mare”. 
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Vorbeam mai sus de “educația potrivită”, dar cum stabilești care este aceasta, cum reușești să ajungi 
la concluzia potrivită atât timp cât nu sti dacă premisa de la care ai plecat este cea corectă. Pur și simplu nu 
știi. Și aici, dacă aș fi folosit limbajul utilizat în comunicarea pe internet, aș fi pus o față zâmbăreață, o față 
care nu se vrea a simboliza o resemnare, ci poziția omului care ajuns la o răscruce și neștiind dacă s-o ia la 
drepta sau la stânga, ia hotărârea potrivită firii lui, ia hotărârea care se mulează caracterului său și zâmbește 
nu fatidic, nu resemnat în fața sorții, ci mândru și conștient de hotărârea luată: “Uitați-vă la mine ce mândru 
îs! Dacă cu ce am sunt atât de bun, atunci și pruncul meu va fi bun cu ce am să-i dau eu”. Cu alte cuvinte, 
trebuie doar să te hotărăști dacă te mândrești cu tine, dacă ești fericit cu tine și dacă răspunsul este pozitiv, 
înseamnă că deja ai luat decizia referitoare la ceea ce vrei să transmiți copilului tău, în ce fel dorești să-l 
educi. 

Și eu m-am hotărât. Cei 7 ani de-acasă sunt potriviți copilului meu. 
Numai viitorul îmi va dovedi dacă am greșit. Până atunci am să-mi educ copilul în spiritul celor 7 ani 

de-acasă și am să-l înconjor cu multă dragoste. Poate că nu va fi bogat material, poate că nu-l va vedea 
nimeni la TV și nici nu se va duce la examenele vieții cu elicopterul, dar cu siguranță va fi un OM BUN. 
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EDUCAŢIA ȊN FAMILIE 
 

PROF. ISTARTE-TILINCĂ TATIANA 
GRĂDINIŢA P.P. OSTROVENI 2, RM. VÂLCEA 

 
 Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 

materială, dragoste şi educaţie. Unele studii accentuează o anumită funcţie, ca fiind fundamentală şi 
exclusivă a familiei – cea de socializare primară, cu scopul integrării corespunzătoare a acestora în societate, 
şi, la fel de fundamentală şi exclusivă, cea de asigurare a securităţii emoţionale a adulţilor. 

Mediul familial este unul dintre factorii care determină majoritatea raporturilor pe care copilul le va 
stabili cu lumea exterioară din care va face parte la şcoală, acest mediu în care trebuie sa se ancoreze pentu 
a nu-şi petrece copilăria la periferia grupului. 

 Familia este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Ea este mediul 
prielnic pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. În organizarea sa proprie, ea oferă 
garanţii de moralitate, este “prima şcoală” care ȋl pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, deprinzându-l să-
şi împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul ierarhiei şi ordinii. Familia este un oficiu 
înalt al respectului, al demnităţii, al libertăţii interioare. Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, 
seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată. 

 Educaţia în familie marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie, nu doar s-a vorbit despre cele 
sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a fost 
obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind 
că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi frumosul, să se îngrijească de cele sacre, acest copil va 
creşte iubitor, politicos, tolerant, responsabil. 

 Părinţii, dacă doresc să aibă copii buni, înţelepţi şi sănătoşi, trebuie ca ei să fie mai întâi buni, 
credincioşi, ascultători de Biserică şi plini de frica Lui Dumnezeu. Căci copiii sunt de fapt copii ale 
părinţilor lor. Ce văd şi ce aud în casă de la părinţi aceea fac. Educaţia copiilor începe chiar din ziua nunţii 
părinţilor. După naştere, părinţii sunt datori să se ocupe mai mult decât orice de educarea şi bună creştere 
a copiilor. Mai întâi să caute naşi credincioşi copiilor lor. Apoi să-şi ducă regulat copiii la biserică, să-i 
împărtăşească cu Sfintele Taine în fiecare lună, să-i înveţe de mici rugăciuni şi lucruri bune. Cei mai mulţi 
copii ajung răi în viaţă, datorită păcatelor pe care le-au deprins de la părinţii lor din copilărie. De asemenea, 
copiii trebuie să fie învăţaţi, atât de părinţi şi naşi, ce inseamna omenia, mila, smerenia, ascultarea.  

 Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la 
maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se autoeduce. 
Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale omului sunt în 
mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. Greu va înţelege extrovertirea unei persoane 
în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate şi altele asemenea, cineva 
crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la 
nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu. Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia 
copilului său este una uriaşă. În mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, 
din rândul tinerilor (şi nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase. 

 Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie. Dacă copilul nu învaţă să iubească în familie, de la 
părinţii săi, unde va învăţa să iubească? Dacă nu s-a deprins încă din copilărie să caute fericirea tocmai în 
fericirea reciprocă, în ce porniri rele şi vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta maturităţii? Copiii preiau 
totul şi imită totul. 

 Părinţii sunt responsabili pentru copiii lor. Dacă într-o grădină frumoasă se poate vedea un copac 
sălbatic şi neîngrijit, nimeni nu se va gândi să condamne copacul în sine. Cu toţii se vor gândi că 
responsabilitatea aparţine grădinarului, care 1-a lăsat să crească şi să se dezvolte în acest fel. În acelaşi mod 
sunt responsabili şi părinţii, pentru neghina semănată în inimile copiilor lor. Ei trebuie să se gândească 
aşadar la această responsabilitate.  
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Păişi Lăzărescu, M., Ezechil, L. - „Laborator preşcolar”, Editura V&I, 2002 
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 IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ”  

  
 PROF. ÎNV. PREȘC. IVAN ADRIANA 

 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 
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“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

IVAN CRISTINA, GRADINIȚA ”MARȚIȘOR”,  
SECTOR 4, BUCUREȘTI 

 
“ Este de o mie de ori mai bine sa ai bun simt fara eduactie dacat sa ai educatie fara bun simt.” 

Robert G. Ingersoll 
 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. 
Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să 

salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comporta cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. 

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

Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 
educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele déjà deprinse din familie. 

Din punctul meu de vedere, cei 7 ani de acasa inseamna:  
1. Sa-si poata evalua obiectiv pozitia in raport cu o situatie. (Trebuie sa stie ce-i place, ce-i trebuie, 

ce poate fi un pericol, ce nu vrea sa faca, etc.) 
2. Sa stie sa isi sustina parerile si sa-si apere interesele fara a deranja pe cei din jur. (Sa foloseasca 

un limbaj politicos, sa nu se miorlaie, sa nu fie obraznic, dar sa exprime ceea ce simte, nu sa evite sa-si 
spuna parerea) 

3. Sa fie atent si implicat in ceea ce se intampla in jur, ca sa poata evita situatiile cu potential 
periculos si ca revers al medaliei, sa poata oferi un ajutor la timp cuiva.  

 4. Sa stie sa piarda (si automat, sa-si focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar si sa castige 
cu eleganta (fara a-l umili pe cel care a pierdut) 

Lucrurile astea se invata mai mult prin copierea parintilor si a altor educatori, mai degraba decat din 
predici si povesti. Asa ca e de maxima importanta ca parintii sa fie un exemplu pentru cei mici. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-I şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturala şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduit igienică individual şi colectivă şi de altruism, component majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îş 
iînsuşeşte modele la care se poate referi in mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceeace a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentual cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
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comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii. 

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în ceişapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară înajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentruel, că are valoare ca om. 

Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”, 
este considerate una din perioadele de intense dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc. 

Pe cei sapte ani de-acasa nu-I primesti la nici o scoala, dar reprezinta singrul pasaport recunoscut in 
intreaga lume. 
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RELAȚIA GRADINIȚA-ȘCOALA-FAMILIE-SOCIETATE 
 

PROFESOR: IVAN IULIANA CAMELIA  
 
Parteneriatele școală – familie au la bază ideea că profesorii, elevii, părinții sunt parteneri în educație. 

Cum parteneriatul presupune ideea de echipă, de pereche, de grup sau asociație, este lesne de înțeles că un 
astfel de parteneriat presupune implicare, efort, bune intenții, scop comun și rezultate valoroase. 

În jurul elevilor se creează o comunitate de suport care începe să funcționeze în contextul în care 
părinții, elevii și ceilalți membrii ai comunității se consideră unii pe alții parteneri. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Acestea nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opțional sau o problemă de natura relațiilor publice. În 
fiecare țară din Uniunea Europeană există structuri formale organizate de participare a părinților în sistemul 
educațional. Legislațiile și proiectele de reformă educațională ale anilor ’90 au definit în majoritatea țărilor 
noi legi referitoare la participarea parentală în sistemele educaționale. Autonomia școlilor și participarea 
părinților la gestiunea lor se afla în centrul dezbaterilor și legislațiilor actuale. 

Astăzi sunt foarte clare avantajele aplicării teoriei profesionalismului în școli. O școală modernă și 
eficientă nu poate decât să se bazeze pe competența managerului, a profesorilor și a întregului personal și 
este foarte atentă la satisfacerea clienților săi. 

Complexitatea sporită a societății actuale a dus la diferențierea factorilor educativi, la specializarea 
lor. S-ar putea crede că această specializare are drept rezultat, automat, dezvoltarea armonioasă a copilului, 
indiferent de calitatea intersectării acțiunilor și măsurilor luate. Lucrurile sunt, totuși, diferite. Considerarea 
individuală a acestora nu are relevanță. Efectele generale asupra copilului sunt rezultatul cumulat al 
educației din familie, de la școală, al influenței mediului și comunității. 

Fiecare copil este unic. Indiferent care sunt premisele sale ereditare, mediul, educația își vor pune 
amprenta asupra structurii sale. Ceea ce contează este efectul cumulat al acțiunii acestor factori. 

Astăzi, educația este un fenomen social de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a 
culturii către generațiile de copii și de tineri, în scopul pregătirii lor pentru integrarea în societate. 

Tot astăzi, școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei generații. Ea 
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societății, să ia parte activă 
la viață, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea școlii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerințele 
vieții sociale. Procesul de educație din cadrul școlii este îndrumat și condus de persoane pregătite în mod 
special pentru acest lucru. Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât 
mai mare, ci și de a stimula calitatea de om. Școala a rămas punctul de pornire al orientării școlare și 
profesionale prin acțiuni de informare asupra posibilităților de continuare a studiilor, de detectare a 
intereselor profesionale și a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii își decid viitorul și 
ponderii de implicare a părinților în alegerea școlii și a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia 
aleasă este cea dorită de copil etc. 

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi considerată ca făcând parte din datoria 
profesională a profesorului deoarece: 

-părinții sunt clienți ai școlii; 
-eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea între școală și familie; 
-părinții sunt responsabilii legali de educația copiilor lor și pot avea exigențe de a evalua rezultatele 

activității școlare. 
Sintetizând, putem spune că rolul familiei actuale, privită separat, dar și în contextul parteneriatului 

cu școala constă în: 
• asigurarea unui climat sigur, propice dezvoltării fizice și emoționale a copilului; 
• oferirea unei baze disciplinare (“cei 7 ani de-acasa”); 
• asigurarea unei baze de valori solide, pe baza cărora să poată opera și școala; 
• extrapolarea în mediul familial a cunoștințelor dobândite la școală; 
• crearea unei continuități între cunoștințele acumulate la școală și prin acțiunile întreprinse cu copiii 

la nivelul comunității; 
• modelarea copiilor în spiritul toleranței, a acceptării diferențelor. 
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Totodată, rolul școlii în societatea secolului XXI se concretizează în: 
• oferirea unui cadru stabil, nediscriminatoriu, non-abuziv de învățare; 
• asigurarea unei bune pregătiri prin personal format, specializat; 
• stabilirea continuității dintre cunoștințe și aplicarea lor (rolul școlii fiind acela de a pregăti elevii 

pentru a se adapta mai bine realității, nu numai unei realități abstracte); 
• surprinderea problemelor/dificultăților de învățare/adaptare ale elevilor și acordare de sprijin în 

soluționarea lor. 
Parteneriatul școală-familie în zilele noastre primește noi valențe. În lucrarea Management 

educațional pentru directorii unităților de învățământ, Mariana Dragomir precizează faptul că, în relația cu 
școala, părintele parcurge șapte pași: a) părintele „învață“ – se informează asupra modului de conducere și 
organizare a procesului instructiv-educativ; b) părintele ajută – sprijină școala în realizarea unor proiecte și 
activități; c) părintele devine un suport al imaginii pozitive despre școală – înțelege importanța școlii în 
formarea copilului său și are o atitudine pozitivă față de școală; d) părintele devine o sursă de informație 
complementară – furnizează dirigintelui sau învățătorului informații despre comportamentul copilului în 
familie, despre problemele afective și de sănătate ale acestuia; e) părintele devine o sursă educațională – 
contribuie la educația propriului copil, îl ajută și îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare de cunoștințe; 
f) părintele ca profesor – oferă cadre de referință pentru raportarea valorică a copiilor săi; g) părintele – 
inițiator al schimbărilor din școală – are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele 
societății actuale – părintele poate să propună unele schimbări care să contribuie la dezvoltarea individuală 
sau colectivă a copilului. 

Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate: a) relație 
părinte-copil: controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea sarcinilor, suport 
moral și material; b) relația familie-școală: contactul direct cu învățătorul sau profesorii clasei sub forma 
unor reuniuni de informare a părinților cu privire la documentele privind partea de curriculum (Planul cadru 
pentru învățământul obligatoriu, Programele școlare, Ghidurile de evaluare), consultarea părinților la 
stabilirea disciplinei opționale, alcătuirea schemelor orare ale clasei și programului extrașcolar al elevilor; 
activarea asociativă a părinților prin Comitetul de părinți etc. Pentru ca această colaborare „ideală“ să se 
realizeze trebuie să existe voința colaborării și factorii educaționali implicați să se considere parteneri, în 
adevăratul sens al cuvântului. 

În concluzie, școlile trebuie să planifice și să implementeze programe de parteneriat, pentru a 
amplifica implicarea părinților. Scopul educației este de a forma un om cu o gândire liberă, creativ și 
sociabil. Un proverb spune: „O vorbă bună rostită la timp înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul“. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. https://www.genesis.ro/ro/revista-didactica-genesis/parteneriatul-dintre-familie-si-scoala-in-lume-si-in-

societatea-romaneasca 
2. http://www.tribunainvatamantului.ro/relatia-scoala-familie-in-contextul-actual/ 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF ÎNV. PREŞCOLAR IVAN STELIANA 
 
 ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, 
ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". 

 ( ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 
Încă de la vârste fragede copiii din zilele noastre sunt inclusi în diverse forme educaţionale, fapt care 

duce involuntar la lipsa celor 7 ani acasă. Însă dăinuie ideea că normele de conduită se învaţă din familie. 
În acest mediu copilul învaţă principalele reguli de bună purtare, mai degrabă prin imitare decât în mod 
conştient. 

Vârsta primei copilării este foarte importantă în conturarea şi achiziţia unui comportament social 
corect care conduce la formarea adultului responsabil de maine. 

Realitatea aceasta pune pe umerii părinţilor o responsabilitate semnificativă: de părinţi depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să adopte şi să dezvolte în primii ani ai copilăriei toţi vectorii 
esenţiali unei bune creşteri.  

Dintre principalele deprinderi pe care părinţii le pot creiona în comportamentul copilului putem 
enumera:  

Salutul 
 Este prima normă de respect învăţată în familie, începând încă din momentul în care cel mic nu poate 

saluta decât prin o simplă miscare a mâinii şi continuând apoi cu „bună ziua”. 
Comportamentul în public 
Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări si să îşi aştepte rândul fără să întrerupă pe cel 

care vorbeşte cu el. 
Comportamentul faţă deprieteni 
Jocurile copiilor sunt experienţe care, prin ludic, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Acestea 

reprezintă ocazii de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil educat îşi respectă atat 
partenerii de joacă, cât şi regulile jocurilor pe care le joacă impreună. 

Inţelegerea normelor sociale 
Cu ajutorul părinţilor, imitând comportamentul lor, copilul învaţă ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se 

face” în societate: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te 
rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere” etc. 

Recunoaşterea greşelilor 
Tot in primii ani de viaţă, copilul învaţă expresiile fermecate „Îmi pare rău” şi „te rog”. Dar pentru a 

le întelege adevarata valoare si pentru a le folosi cu adevărat, cel mic are nevoie să le audă la randul lui de 
la adulţii din preajmă. Astfel, va învăţa că prin a recunoaşte si a îşi asuma o greşeală, el dă dovadă de respect 
şi sinceritate. 

Aşadar „cei 7 ani de acasă” sunt temelia pe care se formează viitorul adult. În primii 7 ani de viaţă 
parintii sunt centrul universului copilului lor. In aceasta perioada le transmit celor mici propriile valori pe 
care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate. Este foarte important să le transmitem 
copiilor învăţămintele necesare, care îi vor ajuta să fie niște oameni respectuoși şi demni de respect la rândul 
lor. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

SCOALA GIMNAZIALA TIFESTI / VRANCEA 
PROF. INV. PRIMAR IVAN VERONICA 

 
 Pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei 7 ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 

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

 Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare. Nu uita 
însă că purtarea copilului tău, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este întotdeauna un lucru 
intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă două persoane care 
discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu e un semn de bună 
creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane. 

 Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul tău ce înseamnă noţiunea de respect, mai 
ales dacă îl înveţi să folosească des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă scuzaţi“. Nu 
uita că tu îi dai prima exemplul. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri de bun-
simţ i se vor părea normale şi îi vor completa personalitatea. Ştii şi tu deja că politeţea se învaţă treptat, 
tocmai de aceea e important să îi explici copilului tău de ce trebuie să fie respectuos:respectându-i pe alţii 
va fi, la rândul său, respectat. 

Tot în primii şapte ani de viaţă, îi poţi oferi celui mic câteva pilde despre ce înseamnă recunoştinţa, 
începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile pe care le-a primit de 
ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniţă sau copiii cu care se 
joacă în parc. Învaţă-l să fie deschis, să aibă o atitudine plăcută şi să îşi exprime recunoştinţa faţă persoanele 
care l-au ajutat într-o anumită situaţie. 

 Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om. 

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
 

154

 



SA CONSTRUIM IMPREUNA CEI 7 ANI…DE-ACASA! 
 

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

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

 Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Dragostea părinţilor 
 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 
 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

 De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
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în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE 
 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 

frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 
RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA 
 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 

exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 

 Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii. 
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EDUCAȚIA INCEPE CU CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR: IVANCU ELENA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA SAT TINA 

 
 Educarea copilului o componentă importantă și începe încă din prima zi de viață fiind un proces 

continuu care se desfășoară treptat. Prin urmare, educația începe acasă, părinții având cel mai important rol 
în transmiterea ei, se continuă și se aprofundează de către educator–profesor..  

 „ Cei șapte ani de acasă ” definesc în mare măsură caracterul copilului. La grădiniță, școală se adaugă 
conținuturi și reguli de comportament. Acasă este locul unde se pune baza temeliei educației solide a 
copilului. Copiii părinților implicați în educarea lor de acasă sunt mai motivați să obțină rezultate bune și 
au o atitudine pozitivă față de procesul educațional. Mediul în care cresc copiii, părinții acestora sunt 
primele modele de viață din existenta fieăcruia, ceea ce vede fiecare la pariniții lui dorește și el sa facă. La 
vârsta de 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a știi ce este bine și ce este rău, asta nu înseamnă 
că îi face toate poftele sau că îl lasă să facă ce vrea. Fixarea limitelor face pe copil să învețe să aștepte 
deoarece dorința lui se îndeplinește mai târziu.  

 Educarea bunelor maniere, face pe copil să intre fără probleme în societate unde se descurcă mult 
mai bine în relațiile cu cei din jur, față de altul care nu are însușite aceste reguli morale. 

 Copiii sunt foarte diferții, ei pot fi timizi, stingheri sau deschiși, curioși, vorbăreți sau tăcuți, 
introvertiți sau extrovertiți. Interesul copilului pe termen scurt este atenția și grija, iar pe termen lung este 
acela de a crește într-un mediu familial stabil, sigur, sănătos și iubitor. Astfel, majoritatea părinților au 
tendința de a pune interesele copiilor ca prioritate și este bine să se concretizeze printr-o armonie a relațiilor 
din familie. Viața copilului acasă, alături de părinții săi, toate activitățile care se desfășoară împreună, 
consolidează anumite deprinderi, abilități ce contribuie la autonomia copilului, conviețuirea socială, 
sănatatea, igiena și protecția lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitațiilor și își insușește modelele la care se poate referi în mod constant. 

 Comunicarea copil-familie este fundamentală pentru dezvoltarea psihică ulterioară. Zâmbetul, 
discursurile afective, mimica adultului, mângaierea, sunt foarte importante și trebuie să existe în ,,cei șapte 
ani de acasă ,,adultul fiind pentru copil un sprijin, un punct de referință.  

 La vârsta preșcolară copilul se împarte între familie și dascălii din școală, aici se face șlefuirea a ceea 
ce a realizat familia, se completează golurile rămase în instruire, pâna la această vârstă și ajută pe copil să 
înțeleagă, să lămurească unele probleme. 
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DESPRE CEI 7 ANI DE ACASĂ  
ȘI REGULILE PENTRU ȘCOALĂ 

 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC, ”REGINA MARIA”, DEVA 

EDUCATOARE, INDREI EMANUELA MARIA DORA 
 
 ”Educația nu înseamnă să umpli o găleată, ci să aprinzi un foc.” William Butler Yeats 
 
O școală bună, în combinație cu părinți entuziaști și implicați, pot trezi într-un copil o pasiune pentru 

cunoaștere, care să dureze toată viața. Iar alimentarea acestei pasiuni este astăzi mai importantă ca niciodată. 
Schimbările uriașe din structura muncii și dezvoltarea rapidă a tehnologiei înseamnă că cel care nu poate 
merge mai departe este lăsat în urmă. Așadar, ce pot face cele mai bune școli ca să ajute? Și cum poate 
copilul să se adapteze cu entuziasm în contextul unui număr crescând al testelor și examenelor? 

Există puține pietre de hotar care sunt la fel de cruciale și de intimidante precum începerea școlii, iar 
amintirea lor ne rămâne pentru totdeauna. Trebuie să ne găsim drumul prin locuri pline de mister; trebuie 
să împărțim teritoriul cu alți copii mai mari; trebuie să avem de-a face cu adulți care au asupra noastră o 
putere la fel de mare ca a părinților - profesorii. Școala este primul loc în care ne dăm seama că putem să 
ne facem de râs în public, iar eșecul din școală poate avea un efect la fel de durabil ca și succesul. 

Grădinița este o lume nouă, derutantă. Copilul trebuie să-și iubescă mult educatorii dacă vrem să 
iubească și școala, iar acest lucru este foarte probabil să se întâmple dacă viața de acasă l-a pregătit pentru 
asta. 

Mersul la școală de la șase sau șapte ani poate avea un impact negativ puternic dacă viața de acasă nu 
este foarte organizată. Aici grădinița are un rol foarte important. Grădinița este o etapă intermediară de care 
pot profita copiii între trei și șase ani. Făcută așa cum trebuie, combinația dintre educația excelentă de acasă 
și o grădiniță minunată este foarte productivă. Copiii care au parte de amândouă se vor descurca foarte bine 
la școală, iar zece ani mai târziu este foarte puțin probabil să abandoneze școala. S-a depus foarte multă 
muncă în privința a ceea ce pot face părinții ca să-și ajute copiii preșcolari să se adapteze la mediul școlar. 

Puterea mediului familial de învățare a fost temeinic cercetată de un grup impresionant de specialiști 
britanici în domeniul educației, de la London”s Institute of Education. Ei și-au numit cercetarea Proiectul 
EPPE (Pregătirea Eficientă în Educația Preșcolară)0F

1. Au descoperit că cele mai importante lucruri făcute 
de părinții ai căror copii se descurcă foarte bine la grădiniță durează și în ciclul primar, și mai departe. 
Acești copii au parte de: 

• Un program regulat de somn; 
• Reguli pentru privitul la televizor/video; 
• Timp de joacă împreună cu prietenii, acasă și în parc; 
• Ieșiri în oraș, precum cele la cumpărături, împreună cu părinții; 
• Vizite în casele rudelor și ale prietenilor; 
• Servirea mesei împreună cu toată familia, când toți stau la masă și mănâncă împreună mâncare 

sănătoasă; 
• Timp de citit cu voce tare și de studiat cărți; 
• Vizite la bibliotecă, muzee și în parcuri; 
• Spațiu de joacă și de discuții despre litere și numere; 
• Ocazii să picteze și să deseneze acasă; 
• Ocazii să cânte cântece, să spună rime pentru copii și poezii; 
• Responsabilități pentru a face în casă treburi potrivite lor; 
• Ajutor ca să-și facă prieteni și să trateze pe ceilalți cu respect; 
• Rezistență, concentrare și perseverență. 
 Pregătirea pentru școală este despre modul în care treuie să ne pregătim copiii pentru magia școlii, 

dar și pentru încercările ei. Înaintea adaptării la școală este adaptarea la grădiniță, prin care copilul va trece 
mai ușor dacă va avea parte de educatori buni și va stăpâni baza - bunele maniere, toleranța, ascultarea și 

1 Effective provision of pre-school education în original (n.tr.) 
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competențele de limbaj, pe care și le-a însușit din educația familială. În toată această perioadă copilul se va 
pregăti pentru următoarea provocare - școala. Însă, fără o educație familială consistentă, fundamentată și 
riguroasă, evoluția de dezvoltare psihologică și socială a copilului poate fi un eșec.  

 
Bibliografie: 
*Livingstone, T. (2005), Child Of Our Time, BBC.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. IVANESCU MIHAELA OFELIA 
COLEGIUL TEHNIC „MIHAIL STURDZA” IAȘI 

 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului acestuia până ce merge la şcoală. Când spunem că 
un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu persoanele de vârsta lui și cu adulții.  

Adesea auzim pe stradă, în mijloacele de transport în comun, în diferite locuri publice „ce te invață 
la școală?” atunci când un adolescent vorbește urât, nu-i respectă pe cei în vârstă. Școala educă în fiecare 
zi fiecare copil, tânar, însă dacă nu este susținută de familie sau familia nu și-a făcut datoria de a-l educa pe 
copil până ce merge la școală, pe viitor se vor observa deficiențele de comportament ale copilului.  

Dezvoltarea psihică a copilului este un proces extrem de complex. La sfârșitul acestui proces trebuie 

să găsim omul matur, "înarmat" cu tot ceea ce-i permite adaptarea la societatea din care face parte. Acest 

proces este unul activ, dinamic care se realizează ca o consecință a influenței factorilor externi (mediul 

social, educație etc) asupra particularităților individuale ale copilului. Toți acești factori interrelaționează, 

importanța fiecăruia dintre ei devenind decisivă. Ereditatea, mediul social și educația sunt considerați 

factori importanți în devenirea umană.  

Ereditatea reprezinta zestrea nativă, un specific biologic ce garantează o anumită formă diferențiată 
de adaptare și de reactie. Avem în vedere trăsăturile cunoscute sub numele de "predispoziții native", rezultat 
al dezvoltării biologice complexe de-a lungul generațiilor. Privite în acest fel aceste trăsături reprezintă 
punctul de plecare al dezvoltarii, condiție fără de care acest proces n-ar putea fi parcurs.  

Termenul de ”mediu” exprima totalitatea cerințelor sociale și a relațiilor în care traiește și acționează 
copilul. Factorii care țin de mediul social se grupeaza în două categorii:  

- "mediul imediat" - familie, rude, școală, educatori - micro-sistem; 
- "mediul social" în general - societatea cu particularitățile social-istorice - macro-sistem.  
Micro-sistemul și macro-sistemul nu sunt identice, desi ele se interacționează în mod diferit, de la o 

etapă de vârstă la alta. Așa se explică de ce la copiii care trăiesc în aceiași societate există diferențe de 

dezvoltare.  

Educația este factorul decisiv care acționează asupra copilului. Acest proces permanent și continuu 

nu se refera doar la educația intelectuala (informativă și formativă) care se realizează în instituții de 

învățământ, ci la toate influențele care modelează copilul, mai ales cea din familie, în vederea creării unei 

personalități cât mai armonios structurate. Educația trebuie să asigure adaptarea optimă a copilului la 

cerințele societății, bazându-se pe potențialul individual.  

În societatea actuală, aflată în plină globalizare, familia are un rol primordial în educarea copilului, 
al viitorului tânăr, cetățean care trebuie să se integreze într-o comunitate. Familia înfluenteașă educația 
copilului fie direct prin acțiuni dirijate fie indirect, prin modele de conduită oferite de catre membrii 
familiei. Modelele de conduită oferite de părinți - pe care copiii le preiau prin imitație și învățare - precum 
și climatul socio-afectiv în care se exercită influențele educaționale (“cei șapte ani de acasă”) constituie 
primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, 
a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia trebuie să ofere copilului confort fizic şi afectiv, să-l încurajeze și să-l 
îndrume pe copil.  
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Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. „Cei 7 ani de 
acasă” reprezintă temelia unei bune educații, pe ea se formează caracterul care este o adevărată carte de 
vizită a unei persoane.  

 
Bibliografie:  
Golu, M., Dinamica personalității, Editura Geneze, Bucureşti, 1993 
Negovan, V., Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003 
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004.  
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EDUCAȚIA DIN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

 IVANOIU NICOLIȚA ANDREEA, LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI 
 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al celor șapte ani de acasă. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 Climatul din familie influențează personalitatea copilului, oferindu-i zestrea de echilibru relațional 
și adaptiv. Acest climat din familie, se impune ca un filtru între influențele educative exercitate de părinți 
și achizițiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalității copilului.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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EDUCATIA IN FAMILIE – ,,CEI 7 ANI DE ACASA ,, 
 

PROF. IVANOV ELENA 
GRADINITA NR. 3 PP. BABADAG, JUD. TULCEA 

 
 “Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist” 

(Mihail Levine).  
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. Comportamentul moral al copilului se formează în familie ca rezultat al unui 
sistem de cerințe precise, categorice, dublat de un permanent respect pentru copilul care trebuie să se simtă 
iubit și ocrotit. Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi 
ale unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi 
descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. .  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

 În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. “Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei 
lor şi a încercat să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor 
şi calculator. Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, 
informatică, muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, 
internetul şi excesul de activităţi blocheaza copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte 
riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori 
fascinanati“ Dr. Augusto Cury).  

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copiluluiţi.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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ROLUL ADAPATARII CURRICULARE IN DEBUTUL ȘCOLARITAȚII CU 
SUCCES PENTRU COPIII CU CES 

 
PROF. LOGOPED, IVASCU ELENA DANIELA 

CŞEI BUZAU 
 
Elevul meu de astăzi va fi cetățeanul meu de mâine ... O reflecție cu înalte valențe formatoare în 

sensul conceperii unui demers didactic prin care să pregătim elevii pentru societate, pentru o integrare 
propice în sânul acesteia. Una dintre modalităţile de integrare educaţională a elevilor cu CES o reprezintă 
adaptarea curriculară concretizată cel mai adesea prin elaborarea unui plan de intervenţie educaţional 
individualizat.  

Definind curriculum-ul, A. Manolache (1978) îl descrie ca fiind „programul de activităţi şcolare în 
intergralitatea sa, care se concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, 
îndrumările metodice, obiectivele şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor, 
metodelor şi mijloacelor de predare – învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare a rezultatelor. ”  

Un element deosebit de important în acest sens îl constituie destincţia clară ce trebuie realizată între 
problematica integrarii copiilor cu tulburări de învăţare şi cea a integrării elevilor ce prezintă un 
polihandicap, deficienţe mintale, senzoriale sau fizice asociate.  

În ceea ce priveşte categoria exclusivă a tulburarilor de învăţare, de cele mai multe ori este suficientă 
integrarea acestor elevi în programe suplimentare, de recuperare la discilplina sau la disciplinele la care 
întâmpină dificultăţi. Pornind de la un diagnostic diferenţial atent realizat şi continând cu organizarea 
minuţioasă a unor experienţe de învăţare clarificatoare şi revelatoare adecvate, elevii cu tulburări specifice 
de învăţare vor înregistra progrese remarcabile ajungând, în diferite situaţii, să se recupereze complet.  

În cazul polideficienţelor sau a deficienţelor asociate, situaţia se prezintă complet diferit. Astfel, 
grvitatea şi complexitatea situaţiei presupun abordarea curriculară din multiple perspective, după cum 
urmează:  

• Selectare anumitor părţi din curriculum-ul general pentru elevii normali, ce pot fi parcurse de elevii 
cu handicap concomitent cu renunţarea la acele părţi cu un grad prea ridicat de dificultate; 

• Accesibilizarea prin simplificare a tuturor părţilor din curriculum, pentru a putea fi înţelese şi 
asimilate de către elevii cu handicap; 

• Completarea curriculum-ului general cu elemente noi, ceea ce presupune includerea elevilor cu 
handicap în diferite activităţi individuale, compensator-terapeutice, destinate recuperării acestora şi 
asigurării restabilirii participării lor, în mod eficient, la procesul de învăţământ pentru copiii normali.  

Astfel, în planul dezvoltării curriculare, asistăm la o mişcare în ambele sensuri. Pe de o parte, 
curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte se amplifică, prin introducerea unor activităţi 
suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de handicap.  

Spre exemplu, în cazul elevilor cu handicap de intelect, planul de învăţământ se reduce ca şi discipline 
de studiu, dar sporeşte numărul activităţilor individuale suplimentare menite să dezvolte şi să sporească 
potenţialul restant al elevilor prin: activităţi logopedice, activităţi de corectare a deficienţelor fizice, 
socializare, terapie ocupaţională, activităţi de dezvoltare a autonomiei personale şi sociale, etc.  

În cadrul activităţii cu elevi cu handicap integraţi, proiectarea curriculară trebuie să ţină seama, în 
primul rând, de tipul şi gradul handicapului şi apoi de posibilităţile fiecărei şcoli de a asigura nevoile 
fiecărui elev în parte.  

Pentru elevii cu handicapuri severe sau polihandicapuri, majoritatea specialiştilor recunosc 
necesitatea şcolarizării acestora în instituţii separate, unde să fie instruiţi după un curriculum propriu şi să 
beneficieze de tehnologii didactice adaptate.  

În cazul elevilor cu handicapuri senzoriale şi a celor cu handicapuri fizice, adaptarea curriculară se 
realizează, în special, prin extensiune deoarece, în general, aceştia nu întâmpină probleme deosebite în 
parcurgerea curriculum-ului destinat elevilor normali. Şi în cazul acestora, în curriculum-ul nucleu se 
introduc o serie de discipline cu caracter recuperativ-compensatoriu cu scopul de a exploata la un nivel 
maxim funcţiile restante şi a folosirii acestora în sens compensatoriu.  
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Există multe cazuri în care integrarea se realizează pentru elevi cu handicapuri severe. În aceste 
situaţii, adaptarea curriculară este insuficientă şi inadecvată şi se apelează la întocmirea unui Plan/Program 
de intervenţie personalizat, un fel de curriculum propriu. Acesta se adresează recuperării, pe toate planurile, 
a personalităţii elevului cu handicap.  

Componentele esenţiale ale unui astfel de plan de intervenţie sunt urmatoarele:  
1. Evaluarea – procesul prin care se evidenţiază „omul total”, toate acele informaţii relevante despre 

copilul în cauză ce vizează planul medical, planul psihologic, planul pedagogic şi planul social; 
2. Stabilirea obiectivelor – acţiunea de trasare unor obiective clare, concerte, pe termen scurt şi 

lung, specifice fiecărui domeniu amintit mai sus; 
3. Selectarea metodelor şi activităţilor – inventerierea celor mai adecvate metode pentru ducarea 

la îndeplinirea obiectivelor propuse; 
4. Stabilirea instituţiilor şi a echipelor interdisciplinare – vizează selectarea categoriilor de 

servicii care participă la recuperare, cât şi categoriile de profesionişti implicaţi în această activitate. Experţii 
internaţionali din domeniu recomandă ca echipa aceasta să fie condusă de specialistul din aria în care copilul 
necesită cel mai mare sprijin, determinat în funcţie de tipul şi de profunzimea handicapului său şi de 
problematica sa specifică la un moment dat.  

5. Cooperarea cu familia – acţiune indispensabilă pentru asigurarea succesului programului de 
intervenţie individualizat, de corelare a intervenţiilor tuturor specialiştilor implicaţi. În lipsa aceste 
colaborări şi a cooperării, copilul va fi tratat în cadrul procesului de recuperare într-un mod atomizat, 
fracţionat, existănd o discrepanţă între acţiunile specialiştilor şi intervenţiile familiei.  

Aşadar, procesul de adaptare curriculară, precum şi procesul de proiectare a unor planuri sau 
programe de intervenţie constituie modalităţi esenţiale, prin care se încearcă identificarea celor mai potrivite 
combinaţii de acţiuni menite să desăvârşescă constructul afectat al personalităţii elevului cu handicap, 
având drept ţintă finală integrarea educaţională şi socială optimă.  

În prezent, educaţia integrată foloseşte o strategie mai complexă, bazată pe realizarea unui program 
de educaţie personalizat. Acesta trebuie să pornească de la domeniile fundamentale cu un impact major în 
dezvoltarea copilului cu handicap (motric, senzorio-motoriu, cognitiv, limbaj şi comunicare, socio-
emoţional, autonomie personală şi socială, volitiv-reglatoriu). Un astfel de program este alcătuit din Planul 
de servicii personalizat şi o diversitate de Planuri de intervenţie personalizată realizate pe diverse domenii 
de dezvoltare.  
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A. Vlaicu; 
VERZA, E, VERZA, F. E., 2011, Tratat de psihopedagogie specială, Bucureşti, Ed. Universităţii 

Bucureşti.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
 ,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!” 

 
PROF. JĂLĂVEANU DOINA 
GRADINIȚA NR. 37, BRAILA 

 
Este adevarat ca nu prea mai există cei 7 ani de-acaăa, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, ramâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-
acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne 
ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care 
copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 
comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui 
comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are formă pe 
care părinţii, o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric 
obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani 
de-acasă”.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative.  

Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa 
și exemplul personal, asta în primul rând, iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-
aşteptate.  
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IMPORTANȚA EDUCȚIEI ÎN FAMILIE ȘI ,,ZESTREA GENETICĂ” 
 

 PROFESOR, MIHAIELA JECHEREAN 
 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,CETATE”, DEVA-HUNEDOARA 

 
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă 

asupra copiilor.  
Pornind de la sociologul medical Aaron Antonovsky, 

care a desfășurat mai multe studii privind caracteristicile 
personalităţii care ne ajută să rămânem sănătoși, a tras 
concluzia că cel mai important este simţul coerenţei 
sinelui, fiind cel care asigură starea de sănătate. Acest simț 
al coerenței are trei componente principale: înțelegerea, 
controlul și seminficție.  

Elementele din mediul social care intervin în perioada copilăriei, este o perioada de „dezvoltare şi 
testare” – Familia (foto 1).  

În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul diferitelor medii 
la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, simţul coerenţei sinelui şi primele 
modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată în perioada de construcţie, 
este supusă la primele teste.  

În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a 
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii 
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.  

Din nefericire, în condiţiile societăţii moderne, atât datorită presiunilor economice, evoluţiei 
tehnologiei cât şi modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulţi părinţi „rămân corigenţi” la 
capitolul dezvoltării armonioase a copiilor, transferând apoi, uneori în întregime, această responsabilitate 
sistemului educativ – grădiniţei, şcolii. Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o 
dezvoltare optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze 
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. Familia trebuie să se preocupe și de 
dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport 
în aer liber „și controlat”. În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând 
mediul în care işi însuşeşte limbajul, comportamentul, obiceiul, caracterul, emoția, etc.  

Unui copil fără o educaţie moral-caracterială (aparține caracterului) corectă îi va fi foarte greu să 
ajungă la acea coerenţă (înghegat) a sinelui de care vorbea Antonovsky. Îi vor lipsi atât 
comprehensibilitatea, controlul cât şi semnificaţia. Prin urmare, oricâte bunuri materiale îi vor pune părinţii 
la dispoziţie, nu va izbuti să fie fericit şi, deci, rezistent la boli. Volumul, precizia vocabularului şi 
corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi şi de restul familiei în această 
direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale 
despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile 
oamenilor etc. ). La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea 
activă de informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să 
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele. (foto 2) 
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Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia 
creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul 
moral, estetic, etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre 
natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, 
atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de 
comportament, copiii le datorează educaţiei primite în 
mediul familial. De aceea, familia este instituţia 
fundamentală în societate, educația în familie fiind baza 
unei dezvoltări sănătoase a copiilor și a succesului în viață.  

 
https: //www. google. 

com/search?q=%22poze%22+educatia+celor+7+ani+de+acasa&sa=X&rlz=1C1GCEA_enRO884RO884
&biw=1080&bih=531&sxsrf=ALeKk00fs66v8NVGz2FxpnbUircNAsm5eg: 
1583436323886&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rNsri60o5afO3M%253A%252CBuNjFzfXFG9HT
M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT-6iNg-
GUEbToHl22MW1IrnZxYxQ&ved=2ahUKEwjG9u_8h4ToAhVHycQBHTc_DtoQ9QEwAnoECAoQB
w#imgrc=rNsri60o5afO3M:  

https: //creeracord. com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiilor-
si-a-succesului-in-viata/  

http: //epochtimes-romania. com/news/codul-bunelor-maniere-pentru-copii-cei-7-ani-de-acasa---
229469 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR JENEI ERZSEBET KATALIN 
 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

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

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. JITĂREL ALIN 
COLEGIUL TEHNIC EMANUIL UNGUREANU, TIMISOARA 

 
Conform datelor de la Universitatea Harvard, creierul se dezvoltă rapid în primii ani de viață, înainte 

de a împlini 3 ani, în creierul unui copil s-au format deja 1 milion de conexiuni neuronale în fiecare minut. 
Aceste conexiuni devin sistemul de cartografiere al creierului, reprezentând o combinație de interacțiune 
de a oferi și de a primi.  

Astfel, în primul an plânsul reprezintă un semnal comun pentru atenția/grija părintelui. Interacțiunea 
de a oferi și a primi constă în faptul că părintele răspunde la plâns hrănindu-l, schimbându-i scutecul sau 
legănându-l. Cu toate acestea, pe măsură ce copilul crește acest tip de interacțiune poate fi exprimat prin 
jocuri de rol; prin intermediul lor părintele îi transmite copilului că este atent la el și interesat de a purta o 
discuție. Acestea pot forma modul în care copilul învață normele sociale, abilitățile de comunicare și ce 
este permis/interzis într-o relație interumană.  

Hilary Jacobs Hendel, psihoterapeut specializat în atașament și traumă a declarat "știm din domeniul 
neuroștiinței că neuronii care funcționează împreună, se conectează. Conexiunile neuronale sunt asemenea 
rădăcinilor unui copac, fundația din care apare întreaga creștere. " Poate părea că factori stresori ai vieții - 
griji financiare, probleme de cuplu, îmbolnăviri sau chiar timpul excesiv petrecut pe telefonul moblbil vor 
afecta semnificativ dezvoltarea copilului, în special dacă influențează interacțiunile de tip a oferi și a primi. 
Adevărul este că pot apărea efecte negative pe termen lung, însă nu te transformă într-un părinte rău. Dacă 
nu răspunzi ocazional la interacțiunile cu copilul nu înseamnă că vei anihila dezvoltarea creierului; 
momentele ratate nu devin întotdeauna tipare disfuncționale. Dar pentru părinții care au factori stresori 
permanenți este important să nu neglijeze interacțiunea cu copilul în perioada timpurie a copilăriei. Atenția 
părintelui poate ajuta părintele să fie mai prezent în viața copilului său; exercitarea atenției este o abilitate 
extrem de importantă deoarece interacțiunile de a oferi și a primi pot afecta stilul de atașament al copilului, 
având un impact asupra modului în care vor dezvolta relații în viitor.  

Stilul de atașament afectează modul în care se dezvoltă relații în viitor 
Stilurile de atașament reprezintă o altă parte crucială din dezvoltarea unui copil. Ele pornesc de la 

activitatea psihologului Mary Ainsworth - aceasta a condus în 1969 o cercetare, observând modul în care 
bebelușii reacționează când mama lor părăsește camera, precum și cum au răspuns când ea s-a întors. În 
baza observațiilor a concluzionat că există patru tipuri de atașament: sigur, anxios-nesigur, anxios-evitant, 
dezorganizat. Astfel, copiii siguri s-au simțit tulburați când părintele a plecat, dar s-au liniștit la revenirea 
sa. Cei anxioși-nesiguri s-au supărat înainte de a pleca părintele și dependenți când acesta a revenit. Copiii 
anxioși-evitanți nu sunt supărați de absența părintelui, dar nici nu sunt încântați când acesta s-a întors în 
cameră. Copiii cu tip de atașament dezorganizat sunt cei abuzați fizic și emoțional; le este dificil să se simtă 
alinați de părinți, chiar dacă aceștia nu le fac niciun rău.  

Hilary Jacobs Hendel, psihoterapeut specializat în atașament și traumă susține că "dacă părintele are 
tendința de a fi suficient de bun și conectat la copilul său în 30% din timp, copilul dezvoltă un atașament 
sigur. Atașamentul este capacitatea de adaptare pentru a face față provocărilor vieții". Iar atașamentul sigur 
este stilul ideal. Copiii cu acest tip de atașament se întristează când pleacă părinții, dar sunt capabili să fie 
alinați de alte persoane; sunt extrem de încântați când părinții revin, demonstrând că realizează faptul că 
relațiile sunt demne de încredere și solide. Când vor crește se vor baza pe relații cu părinții, profesorii și 
prietenii, privind aceste interacțiuni drept locuri sigure unde le sunt întrunite nevoile.  

Stilurile de atașament sunt stabilite devreme în viață și pot avea un impact asupra modului în care o 
persoană regăsește satisfacția într-o relația le maturitate. De exemplu, adulții care în copilărie au beneficiat 
de hrană și adăpost, dar cărora le-au fost neglijate nevoile emoționale au tendința de a dezvolta un tip de 
atașament anxios-evitant; se tem de un contact prea apropiat și pot să respingă oameni pentru a se proteja 
de durere. Se tem de abandon, devenind hipersensibili la respingere.  

Relațiile reprezintă cele mai importante experiențe pentru mediul unui copil deoarece îl pot învăța 
despre lumea din jur, modelând modul în care privește lucrurile. Prin relații copilul învață că lumea este 
sigură, dacă este iubit, cine îl iubește, ce se întâmplă când plânge, râde sau se strâmbă. Copilul învață 

170

 



privind la relațiile dintre alți oameni - cum te comporți cu partenerul sau el cu tine, formând baza pentru 
modul în care comunică, se comportă, pentru abilitățile sociale.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă un fundament pentru copil 
Chiar dacă primii 7 ani nu vor determina gradul de fericire pentru viață, creierul unui copil creează 

un fundament solid pentru modul în care comunică și interacționează cu lumea înconjurătoare procesând 
cât de repede li se răspunde. Până în clasa întâi sau a doua încep să se separe de părinți făcându-și prieteni; 
tânjesc după acceptarea semenilor și sunt pregătiți să discute despre sentimentele lor. Copiii de 7 ani pot să 
creeze semnificații profunde pentru informațiile din jurul lor; sunt capabili să vorbească în metafore, 
reflectând abilitatea de a gândi în linii mari.  
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IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR JITEA DANIELA  
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GHIȚA MOCANU” ONEȘTI 

 
 Niciun părinte nu-şi doreşte ca puiul său să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, 

evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită.  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu.  

 Indiferent de convingeri, experiențe sau atitudini, scopurile tuturor părinților converg înspre același 
rezultat: cu toții ne dorim copii bine pregătiți, care sa-și găseasca un loc cât mai bun într-o lume din ce în 
ce mai competitivă în care orice cunoștință în plus poate face diferența. Cu toate punctele sale slabe și cu 
toate acuzațiile care i se aduc, pe bună dreptate sau părtinitor uneori, școala rămâne principalul mijloc de 
educație formală a copilului. Și pentru mulți copii ea este singura modalitate de a-și depăși, odată, o condiție 
mizeră și singura speranță la o viață decentă.  

 Lipsa de informaţie, de comunicare între cadrul didactic şi părinte poate conduce la situaţii în care 
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de 
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de 
către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a școlii.  

 Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, în societate, cum să se 
prezinte la interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Astfel, cei şapte 
ani de-acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie 
acceptat. Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca 
micuţul să ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau 
dintr-o anumită comunitate. Desigur, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel 
mic să arate că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când 
este rugat. Nu este vorba doar de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite 
situaţii.  

 Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.  
 
Bibliografie:  
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 CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR: JOC VIORICA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DĂRMĂNEŞTI JUD. BACAU 

 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme 

educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, ramâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Şcoala si alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum 
şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău 
au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte 
legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile 
susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

Astazi, 7 ani de acasa simbolizeaza un anumit standard, minim dar cumva obligatoriu, in care trebuie 
sa se incadreze odraslele noastre. Care se incapataneaza sa accepte incadrarea si au dureri dorsale privitor 
la dorintele noastre. E drept, si parintii s-au adaptat, multi au renuntat la standardele astea, de voie sau de 
nevoie, dar a ramas asa, o umbra de parfum de trecut, un fel de deziderat si, de ce sa nu recunoastem, un 
fel de termen de comparatie. Cert este ca educatia trebuie sa existe, doar ca fiecare copil are ritmul sau de 
evolutie, iar obligativitatea a devenit nitel desueta, asa ca la 7 ani unii copii sunt de pus in rama iar altii ... 
mai putin. Cred insa ca nu trebuie sa mai facem comparatii la varsta de 7 ani.  

Si e important, de asemenea ca independenta copiilor sa fie stimulata, pentru ca daca in mica copilarie 
e mereu altcineva care sa-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va incerca totul, 
ca sa-si afirme independenta, ori va evita totul, dintr-un exces de prudenta. Pe cand, daca e obisnuit de mic 
sa infrunte niste situatii si sa faca niste alegeri (evident, pe masura lui, si controlate de adult) ii va fi mult 
mai usor sa ia hotararari in ceea ce-l priveste.  
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SPIRITUL CREATIV ŞI CREATIVITATEA 
 

PROF. JOIȚA MARIA MAGDALENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156 BUCUREȘTI 

 
Educarea creativităţii este un proces continuu ce trebuie realizat pe tot parcursul şcolii, având în 

vedere:  

• dezvoltarea la elevi a operaţiilor gândirii logice (analiza, comparaţia, sinteza, abstractizarea, 
generalizarea) şi a operaţiilor specifice a obiectelor de specialitate; 

• dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a capacităţilor de inovaţie şi invenţie; 
• existenţa în şcoală a unor laboratoare şi ateliere bine dotate, a unor cercuri tehnico-ştiinţifice şi 

literar-artistice conduse de profesori creativi; 
• mediul şcolar creativ, concretizat în folosirea la lecţii şi lucrări practice a metodelor şi procedeelor 

euristice, de descoperire şi invenţie şi a exerciţiilor creative, bazate pe dezvoltarea gândirii, divergente şi 
combinatorii.  

Deosebit de importante sunt însuşirea de către elevi a unor procedee de dezvoltare a imaginaţiei 
creatoare, exerciţiile de creativitate, la încheierea unor capitole, sau în cadrul disciplinelor opţionale, 
recunoaşterea şi aprecierea valorilor create de elevi.  

Învăţarea creativă presupune dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor, manifestat în: receptivitate 
faţă de nou, curiozitate ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate de elaborare, fluenţa gândirii, 
gândire divergentă, imaginaţie creatoare, inventivitate.  

Etapele învăţării creative sunt:  
• punerea şi înţelegerea problemei, sau crearea unei situaţii problematice; 
• imaginarea ipotezei de rezolvare, analiza problemei, găsirea soluţiei de rezolvare; 
• verificarea ipotezei şi aplicarea acesteia la rezolvarea problemei.  
Învăţarea creativă se realizează folosind învăţarea euristică prin problematizare, modelare, 

descoperire, procedee de imaginare, rezolvarea de probleme descoperind mai multe soluţii.  
Învăţarea prin descoperire se poate organiza sub mai multe forme, determinate de specificul 

obiectului de învăţământ, de metodele folosite, de particularităţile de vârstă ale elevilor.  
Uneori se poate proceda inductiv. Elevilor li se prezintă date, materiale, fapte şi li se cere să desprindă 

din ele generalizări, noţiuni, reguli. Acest tip de descoperire poate fi utilizat şi cu elevii de vârstă şcolară 
mică din clasele I-IV.  

Alteori învăţarea prin descoperire este de tip deductiv. Elevii îşi pun întrebări, la care se poate 
răspunde prin formularea de raţionamente, pornindu-se de la adevăruri generale însuşite anterior, prin 
informarea din cărţi, prin efectuarea unor activităţi, ajungându-se astfel la descoperirea de cunoştinţe noi 
sau la corectarea unor cunoştinţe greşite.  

Sunt şi cazuri când descoperirea de cunoştinţe noi este rezultatul unor raţionamente de tip ipotetic-
deductiv. Elevii emit ipoteze în legătură cu o problemă nouă şi apoi încep să le verifice.  

Instruirea prin descoperire influenţează pozitiv atât dezvoltarea intelectuală a elevilor, cât şi pe cea 
afectivă şi voluntară.  

Ţinând seama de toate aceste avantaje pe care le aduce cu sine instruirea prin descoperire, unii 
pedagogi au considerat că întregul proces de învăţământ să fie organizat în acest mod, adică să fie construit 
pornindu-se de la experienţa copilului, punându-l pe acesta în situaţia de a reconstrui prin activitate şi efort 
propriu cunoştinţele organizate din cadrul diferitelor discipline.  

Instruirea tradiţională a pus însă un accent prea mare pe memoria elevilor, pe funcţia de receptare şi 
a neglijat capacitatea lor de a descoperi prin efort propriu noile cunoştinţe.  

Procesul de învăţare implică înţelegerea cunoştinţelor noi, dar şi memorarea şi păstrarea acestora, 
pentru a fi folosite ulterior. Pentru a fixa cât mai bine ideile principale din materia de învăţământ se 
organizează repetarea lor. Prin repetare cunoştinţele însuşite se consolidează mai bine şi se păstrează pentru 
mai mult timp, fiindcă se întăresc legăturile nervoase temporare stabilite în procesul învăţării.  
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AJUTORUL PE CARE FAMILIA TREBUIE SĂ-L DEA ŞCOLII 
 

PROF. INV. PRIMAR JUDE RODICA 
 
Unitatea de acţiune a şcolii şi a familiei este o cerinţă de bază pentru buna educaţie a copiilor. Între 

sarcinile pe care le pune şcoala în faţa copiilor şi cele pe care le pune familia trebuie să existe consecvenţă 
şi unitate. Dacă şcoala ar cere copilului o anumită comportare, iar familia alfel de comportare, educaţia 
copilului ar suferi, fiindcă el n-ar şti pe care să aleagă. Rolul conducător în educaţie îl are şcoala. Familia 
trebuie să sprijine permanent activitatea educativă a şcolii. Ajutorul pe care familia îl poate da şcolii priveşte 
multe probleme.  

Părinţii trebuie să-l pregătească pe copil pentru şcoală înainte ca acesta să înceapă să o frecventeze. 
Ei au sarcina să insufle copilului dragostea de a deveni şcolar, de a învăţa să scrie şi să citească, de a afla 
lucruri noi, de a respecta cadrele didactice. Procedează greşit părinţii care cultivă în copii frica faţă de şcoală 
şi faţă de cadrele didactice sau vorbele cu dispreţ faţă de rostul învăţătorului.  

Regimul zilnic al copilului care nu a frecventat încă şcoala va fi schimbat treptat, se va apropia din 
ce în ce mai mult de regimul şcolar. Părinţii se vor îngriji de formarea unor deprinderi de comportare 
civilizată, cerute de traiul în colectivul şcolar, să vorbească frumos, să se poarte cuviincios cu colegii. De 
asemenea, formând copilului anumite deprinderi de autoservire, familia vine în sprijinul şcolii: copilul va 
sti, de exemplu, să se îmbrace şi să se dezbrace, să-şi pună cărţile în ordine, să se spele dacă s-a murdărit 
pe mâini.  

Asigurarea condiţiilor necesare studiului constituie, de asemenea, un ajutor pe care familia îl poate 
da şcolii. Statul a venit în sprijinul părinţilor acordând în mod gratuit manualele şcolare. Părinţii trebuie să 
procure însă celalalte obiecte: uniformă, ghiozdane, rechizite, cărţi de lectură.  

Familia trebuie să asigure, de asemenea, condiţii bune de muncă pentru elev. În unele familii să 
stabilească un loc unde acesta să-şi pregătească temele, să-şi pregătească cărţile pe care nu le duce la şcoală 
- “colţul copilului”. Copilul va fi îndrumat şi supravegheat să păstreze acest loc al său de muncă în ordine 
şi curăţenie. Părinţii supraveghează ca, în timpul cât copilul îşi pregăteşte temele pentru a doua zi, să fie 
linişte pentru a se putea concentra, să nu fie deranjat de către alte persoane care l-ar putea sustrage de la 
studiu.  

Sub îndrumarea şcolii, familia stabileşte regimul de viaţă al copilului şi veghează la respectarea lui. 
Ţinând seama de condiţiile concrete, fiecare familie stabileşte orarul de muncă.  

De o mare importanţă pentru ca elevul să obţină succese la şcoală este modul cum părinţii îşi ajută 
copilul la învăţătură. Mai ales în primele zile de şcoală, până când acesta se obişnuieşte cu noua activitate 
şi capătă încredere în puterile lui. Ei vor sprijini copilul să învingă primele dificultăţi, îl vor încuraja pentru 
primele sale succese. Ajutorul acestora va fi însă limitat. Părinţii nu trebuie să se substituie copiilor, ci 
trebuie doar să-i îndrume, dându-le indicaţii. Este bine să controleze dacă temele au fost scrise curat, 
ordonat şi bine, să asculte cum citesc şi povestesc. Exigenţa părinţilor faţă de pregătirea temelor trebuie să 
fie raţională.  

Obţinerea unor rezultate bune la învăţătură este condiţionată şi de ţinerea de către părinţi a legăturii 
cu şcoala. Părinţii trebuie să ştie necondiţionat situaţia la învăţătură a elevului, la care disciplină întâmpină 
dificultăţi, cum se comportă cu colegii, ce atitudine are faţă de muncă.  

Gustul pentru citit se cultivă treptat, uneori începe cu deprinderea copilului de a citi expresiv lecturile 
solicitate sub îndrumarea părinţilor.  

Părinţii vor urmări ca şi acasă să fie respectate cu stricteţe regulile de purtare date la şcoală.  
Ajutorul pe care familia îl poate da şcolii este variat, multiplu. Dar, pentru ca acesta sa fie eficient, 

de o mare importanţă este să fie dat la timp.  
 
BIBLIOGRAFIE:  
www. parinti. com  
www. stradapiticilor. ro  
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 FAMILIA ȘI IMPORTANȚA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR: JUGARIU ANETA 

 LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI, JUD. GORJ  
 
 Cea dintai scoala a omului a fost si ramane familia.  
 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 

motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

 Expresia ,,cei sapte ani de acasa ,, defineste tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si 
atitudini acumultate in primii ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”, 
una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare 
de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este 
pregatit sa primeasca informatii, de aceea, este important cum sunt transmise aceste informatii, de catre 
cine si in ce fel.  

 Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in 
special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui.  

 Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Copilul trăieşte faptele părinţilor 
(care-i vor servi drept model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu sunt 
percepute constient decat de copii foarte inteligenti, ele sunt percepute mai totdeauna de inconstientul care 
le emite apoi constientului in situatii similare de viaţă cu cele în care au fost date.  

 În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă.  

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

PROF. INV. PREȘC. JUNCU DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL SADOVEANU” 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 BACĂU 
 
Realitatea cotidiană precum şi statisticile din ultima vreme, conturează tabloul sumbru al unei 

societăţi bolnave. Familia, mediul instituțional, anturajul şi audio-vizualul – cele patru medii din viaţa 
curentă a copilului – înregistrează un declin în planul valorilor pedagogice.  

În familie, şomajul, sărăcia şi numărul crescând de familii dezorganizate, liberalismul prost înţeles al 
educaţiei, se răsfrânge asupra copilului, determinând „labilitatea” morală a acestuia, slăbirea afecţiunii 
părinteşti, afectarea echilibrului psihic al protagoniştilor,   

Familia este intermediarul între societatea globală şi copil, locul în care se modelează principalele 
componente ale personalităţii. Modul de viaţă al familiei este transmis automat copilului, de la naştere el 
fiind introdus în atmosfera vieţii de familie, într-un sistem complex de relaţii şi atitudini. Expresia celor “7 
ani de acasă” pe care omul îi are sau nu îi are, reflectă tocmai importanţa pe care o au antepreșcolaritatea 
și preşcolaritatea în evoluţia psihică a copilului. Copilul se integrează tot mai activ în mediul social şi 
cultural din care face parte, asimilând modele de viaţă şi experienţă.  

Grădiniţa devine astfel unul din factorii cheie ai dezvoltării copilului în această perioadă de vârstă. 
Copilul se descoperă din ce în ce mai mult pe sine, realizând că nu este identic cu ceilalţi.  

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relatii pozitive între familie şi grădiniţă, 
la o unificare a sistemului de valori, care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când aceştia 
văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Cei ”7 ani de acasă” sunt esențiali pentru a pune baza unei educații 
corecte a copilului. Prin comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu 
semenii lui, înțelegem cât de bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea 
tolerantă la anumite situaţii, iar tata este prea dur, uneori chiar invers. Copilul, însă, nu ştie cum este corect 
să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite. În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, 
atenţionând că nu există două feluri de bune maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă 
am avea o societate mult mai cultă. Important este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, 
regulile de bune maniere în familie, iar copiii îi vor imita cu precizie de 90%.  

Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă 
micuţul cere o jucărie, este necesar să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”, 
„poftim”, „mulţumesc”.  

 Părinții e benefic aibă în vedere următoarele aspecte:  
 felul cum se vorbește în preajma copiilor, deoarece ei adoptă acelaşi limbaj ca adulţii; 
 formulele de adresare către adulții cu un anumit grad de formalitate, precum „doamnă” sau 

„domnule”, cu excepţia cazurilor în care cei mari îi roagă să le spună altfel; 
 salutul, prezentarea și felul cum să se comporte în public; 
 de ce nu este bine să intervină întrerupând o conversație la care poate fi martor; 
 aprecierea de fiecare dată când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, pentru că în acest 

mod vor reţine mult mai repede.  
Cu șiguranță că, după ce se vor vedea primele rezultate pozitive la copii, dar şi admiraţia celor din 

jur, toate momentele grele vor rămâne doar amintiri. Cu răbdare, perseverență şi optimism, rezultatele nu 
vor întârzia să apară. Un adevăr verificat este bine subliniat de de vechiul proverb „repetiţia este mama 
învăţăturii”.  

Un alt aspect important este legat de o discrepanţă foarte mare între idealul şi aşteptările părinţilor şi 
realitatea copilului. Aceasta apare dintr- un ideal inaccesibil părinţilor, deoarece unii sunt prinşi între 
prejudecăţile moştenite şi povara vinovăţiei de a fi eşuat, după care se întreabă unde au greşit şi cum e 
corect. Această abordare blochează orice acces la a crea împreună sau la a descoperi ce nu funcţionează.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei ”7 ani de-acasă”, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
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copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Educaţia parentală, este prima formă de educaţie pe care copilul o primeşte, iar maniera în care 
părintele îşi educă copilul, este specifică, unică, originală, reflectând nivelul de cunoştinţe pe care îl posedă, 
atitudinile sale, precum şi concepţia despre educaţie pe care o posedă. Stilurile educative parentale şi 
integrarea socială, presupun un nivel corespunzător al dezvoltării cognitive şi al abilităţilor motrice, precum 
şi o anumită implicare emoţională a individului: încredere, sentiment de securitate, respectul de sine, 
respectul faţă de ceilalţi.  

 Părinţii reprezintă, indiscutabil, cei mai puternici şi importanţi educatori, deoarece influenţează 
copilul de la vârsta cea mai fragedă. Unui copil trebuie să-i fie satisfăcute nevoile fundamentale: iubire, 
vorbire şi ascultare, joc, crearea unei imagini despre lume, sentimentul apartenenţei la o familie, nevoi a 
căror împlinire nu se poate realiza decât într-un spaţiu comun- nu doar spaţiu fizic- unde ei să se cunoască, 
să comunice, să se interinfluenţeze. Fiinţa neajutorată va deveni treptat o persoană constientă de sine, 
inteligentă şi integrată în tipul de cultură in care s-a născut.  

 
BIBLIOGARFIE:  
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FAMILIA-FACTOR DECIZIONAL ÎN EDUCAREA COPIILOR 
 

JURCA IULIANA IOANA 
COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL ”DEVA” 

 
Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 
vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod 
special pentru a sigura reuşita şcolară.  

Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni 
dinamice între copilul individual şi cercul său imediat.  

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare.  

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 
părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi.  

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică 
şi de neînlocuit.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral estetic, ş. a. . Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care 
ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare 
în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului 
cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la 
controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 
nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de- acasă”. 
Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit 
că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-
l în afara şcolii.  

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu 
şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei 
şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai 
sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg 
uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor.  

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii.  
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Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers. 
Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. 
Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula 
calitatea de om.  

Bibliografie:  
1. Moisin, A. (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi şcoală, Editura Didactică 

şi Pedagogică, 2007; 
2. Pătrăşcoiu, C. (2011), Locul şi rolul şcolii şi al familiei în educaţia copiilor, Ed. Legis, Craiova.  
3. EDUCATIA PARINTILOR IN AVANTAJUL COPIILOR[support de curs]Asociaţia CNDRU 

Eurostudy, Maramureş.  
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IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF. JURCA RODICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BOCSA, BOCSA 
JUD. CARAS SEVERIN 

 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
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structurează personalitatea.  
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 

copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 

182

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASA- CARTEA DE VIZITA A ORICARUI OM 
 

PROF. INV. PREȘC. JURUBIȚA DANIELA- AURELIA 
 
Societatea în care trăim reclamă problematici precum ”lipsa de educație a tinerelor generații”, 

”probleme de concentrare”, ”deficit de atenție”, ”lipsa bunelor maniere”, ”importanța formării conduitei 
moral- civice ” etc.  

Majoritatea actorilor implicați în educarea copilului ajung la concluzia că multe din comportamentele 
negative identificate la copii își au originea în primul rând în mediul familial. Așadar, familia reprezintă 
unul din factorii esențiali care își aduc contribuția la formarea viitorului adult. În acest context, tindem să 
credem că ”cei 7 ani de acasă” reprezintă cartea de vizită a oricărui copil.  

Sintagma ”cei 7 ani de acasă” ne trimite cu gândul la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi 
și la buna creștere a acestuia. De asemenea, aceasta se mai referă și la cunoștințele, comportamentele, 
deprinderile, atitudinile acumulate pe parcursul primilor șapte ani de viață.  

Bunele maniere sunt necesare pentru a trăi în relații armonioase cu cei din jur. Însuși idealul 
educațional al societății în care trăim pune accent pe importanța formării comportamentelor moral- civice 
la copii. Când acestea lipsesc din viața unei persoane, se nasc întrebări care pun la îndoială, în primul rând, 
educația primită în familie.  

Psihologii și pedagogii afirmă că perioada celor 7 ani de acasă este una de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și însușire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj etc. Astfel, este de maximă importanță modul cum sunt 
transmise aceste informații, de către cine și în ce sens.  

În această perioadă membrii familiei sunt cei care petrec cel mai mult timp cu copilul; prin urmare, 
aceștia exercită o foarte mare influență asupra acestuia.  

Bebelușul este foarte receptiv la privire, atingerile și vorbele mamei/ tatălui. Treptat, acesta 
reacționează și la alte persoane ori alți stimuli din jurul său. În gesturile și jocurile lui vedem ca într- o 
oglindă pe mama, tata, bunicul sau alte persoane care intră în contact cu acesta, căci la vârste fragede 
bebelușul imită foarte mult ceea ce vede/ aude în jurul său. Pe măsură ce crește spre vârsta preșcolarității 
copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, este important modul 
cum controlăm propriului limbaj/ comportament în fața copilului, precum și modul cum exprimăm diversele 
noastre sentimente (furie, dezamăgire, tristețe etc. ), dorințe, nevoi. Copilul are nevoie de siguranță, 
asigurarea că iubirea ce i se poartă este necondiționată, dar și de impunerea unor restricții, conduite, chiar 
moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât acesta să poată trage învățăminte.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Cei șapte ani de acasă sunt marcanți pentru profilul psiho- social 
al copilului. Climatul familial, de asemenea, poartă o amprentă semnificativă asupra formării personalității 
copilului. Un mediu familial pozitiv, confortabil va da naștere unui copil fericit, sigur pe sine, încrezător, 
receptiv la a primi învățăminte și la a empatiza cu cei din jurul său. Din contră, un mediu ostil, rece va 
forma un copil frustrat, nemulțumit, furios, temător de viitor și neîncrezător în sine și în ceilalți.  

În familie se învață: deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curățenie și exprimarea propriilor nevoi, 
exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; bune maniere și 
comportament, limbajul corect, modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale 
mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este 
pedepsit pentru diverse fapte etc. ), consecvența în realizarea unei sarcini, concentrarea atenției, 
perseverența în realizarea unei sarcini, alegerea motivelor și motivațiilor atunci când va dori să facă ceva, 
spiritul de competitivitate, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini etc.  

Având în vedere aceste lucruri, putem concluziona că în spatele oricărui comportament (pozitiv sau 
negativ) stau câțiva ani de bună sau deficitară relaționare părinte- copil.  

Astfel, educația primită în familie, alături de influențele exercitate de alți factori asupra individului 
reprezintă cartea de vizită a oricărui om. De aceea este necesar să construim medii benefice în care copiii 
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să crească și să devină adulți politicoși, responsabili, altruiști și dornici de a aduce schimbări pozitive în 
lume.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
-Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
-”Cei șapte ani de acasă”. Preluat de pe http: //www. itsybitsy. ro/cei-sapte-ani-de-acasa/ 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE: CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

JANE EDINA-ENIKO, PROFESOR DE MATEMATICĂ  
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ”NICOLAE BALCESCU”,  

ÎNTORSURA BUZAULUI, JUDEȚUL COVASNA 
 
Valeria Mahoc: ”Diploma celor șapte ani de acasă ai copilului exprimă calificativul părinților” 
 
În viața cotidiană ne întâlnim foarte des cu expresia ”cei șapte ani de acasă”. Aceasta este folosită, în 

general, pentru a descrie conduita unei persoane într-un context anume. Însă, ea este mult mai complexă.  
Psihologia copilului este una dintre multiplele ramuri ale psihologiei și cel mai frecvent studiat 

domeniu de specialitate. Copilăria, și mai ales, primii șapte ani, joacă un rol extrem de important pentru tot 
parcursul vieții unui individ. Educația copilului începe încă dinaintea nașterii lui. Aceasta continuând în 
familia în care este primit, o comunitate umană, în care copilul se dezvoltă, deprinde principalele reguli de 
bună purtare, cel mai adesea prim imitare, decât printr-un comportament conștient.  Acestui fapt se 
datorează aruncarea pe umerii părinților o responsabilitate majoră: de părințo depinde copilul, adolescentul, 
tânărul, adultul de mâine, să-și asume, în acești primi șapte ani, toate comportamentele din viața de zi cu 
zi.  

Opinia publică este că, în acești ani, un copil ”bine crescut” cunoaște și aplică următoarele reguli de 
bune maniere: salutul, comportamentul adecvat în diverse situații (cu adulții, cu prietenii, la magazin, ... ), 
manierele la masă, recunoașterea greșelilor, tactul și toleranța. Acest șir poate continua până la infinit.  

Eu, personal, aș sublinia unele ”reguli”, care sunt esențiale pentru a pregăti un copil să pășească pe 
scările, culoarurile, sălile unei școli. Acestea ar fi: igiena, bunul simț, respectul, onestitatea, altruismul. Fără 
aceste baze nu se poate construi aptitudini, atitudini, competențe, însușiri.  

Pentru a avea succes în creșterea unui copil sănătos emoțional și psihic, avem nevoie de 
conștientizare. În loc să încărcăm copilul, încă de la o vârstă fragedă, 3-4 ani, cu multiple programe, zi de 
zi: tenis, fotbal, schi, înot, pian, cursuri de dans, de desen, fără să punem accent pe dezvoltarea inteligenței 
emoționale a copilului, ar trebui să dăruim din timpul nostru jocului constructiv, dicuțiilor, povestirilor. Să 
vorbim deschis despre emoții, sentimente și rezolvări de probleme, soluționarea unor situații.  

Astfel, putem crea ființe cu gândire proprie, cu sentimente, cu atitudini și însușiri, nu doar nisște 
roboței, care execută poruncile, cerințele celorlalți.  

În concluzie, cei șapte ani de acasă sunt importanți, nu numai pentru dezvoltarea fizică și psihică a 
copilului, ci și pentru a pregăti pentru viitor generație de tineri valoroși.  

 
Bibliografie:  
1.  PSIHOLOGIA COPILULUI, Tinca CREŢU, 2005 – suport curs universitar 
2. CREŢU, T (2001), Adolescenta şi contextul său de dezvoltare, Editura Credis, Bucureşti 
3. DOLTO, F (2005), Psihanaliza copilului, Editura Trei, Bucureşti 
4. Mihai Jigău, Copiii supradotaţi, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1994 
5. www. psihologie. ro 
6. www. desprecopii. com 
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 SA CRESTEM FRUMOS 
 

 PROF. JARCAU ROZICA 
 SCOALA GIMNAZIALA SAT LUNCA PRIPORULUI NEHOIU 

  

 
 Familia este celula de baza a societatii. In ultimul secol a suferit modificari din punct de vedere 

administrativ, femeile si-au câștigat dreptul de a fi egale cu barbatii in societate, ca atare, o mama cu copii 
pote constitui o familie. Copiii vad in mama lor de cele mai multe ori UN MODEL in viata. Fie casnica sau 
angajata, prioritatea mamei este copilul ei. Bibe ar fi ca ceasta grija sa fie impartita cu tata, dar uneori nu 
noi alegem ci viata.  

 Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți. Dar, oare, 
toți știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel ? Care sunt ingredientele care ne 
asigură sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi 
asigură succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este 
firească.  

 Școala vine in ajutorul copiilor desfasurand activitati pentru a le oferii acestora timp impreuna. O 
astfel de activitate am defasurat in gradinita ,, DARURI PENTRU MAMA MEA”.  

 Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 
poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot 
influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se 
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii 
lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar 
trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în 
funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare 
studiului.  

 Reţelele sociale din care facem parte, prietenii pe care îi avem, relaţiile de la locul de muncă, relaţiile 
cu părinţii, mariajul, relaţia cu proprii noştri copii pot spune foarte multe despre cât de fericiţi suntem sau 
pot fi.  

 Deci, pentru a fi sănătoşi, avem nevoie de simţul coerenţei sinelui şi de fericire.  
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi 

modificat de condiţiile de mediu.  
De-a lungul vieţii, fiecare persoană se construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul 

social în care se dezvoltă. Această construcţie şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine 
ci este o condiţie a realizării acelei misiuni unice cu care se naşte fiecare din noi.  
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PRIMII DASCALI AI COPILULUI SUNT PARINTII 

 
 MARTIE 2020  

JÁSZAY LAURA-ANDREA, PROF. ÎNV. PRIMAR 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TOMPA LÁSZLÓ”,  

ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA 
 
Toamna îmi va aduce în clasă o nouă generaţie de copii. Încă de acum mă gândesc, printre altele, la 

tematica primei şedinţe cu părinţii. Datorită importanţei sale, sunt sigură că trebuie abordată şi tematica 
celor şapte ani de acasă. Ce s-a realizat, ce trebuie regândit în această privinţă? Încerc să argumentez.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

 
 Sunt câteva lucruri importante pe care trebuie să le insufle familia copiilor:  
- Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să îşi 

urmeze scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i se cuvin doar lui, am pus o piatră 
extraordinară la temelia caracterului sau.  

- Bunătatea: Să nu râdă niciodată de nimeni. L-am învăţat să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă 
de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci să poarte de grijă.  

- Să nu invidieze: cunoaşteţi adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu cineva doar atunci 
când respectivul este…un pic mai prejos decât ei? Altfel, sunt roşi de invidie. Noi, ca părinţi, trebuie să fim 
cu luare aminte, să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de competiţie.  

- Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani de-acasă. Însă doar o 
mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai copilului 
bune maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public.  

- Altruismul: Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă orice ca 
să le fie bine, iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, 
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să lucreze în echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am 
dat un dar nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten! 

- Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o 
însuşim! ...  

- O gândire optimistă: iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă pluteşte optimismul, 
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă ne lăsăm măcinaţi de gânduri 
rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi puiul nostru în timp.  

Cu începerea şcolii copilul devine tot mai independent, nu va mai fi tot timpul alături de părinţi. Este 
necesar să fie ajutat în dezvoltarea capacităţii de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui 
să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi 
vârstă, să intervină în discuţiile din familie, să vorbească la telefon. Trebuie să fie încurajat să se exprime. 
Trebuie lăsat să termine ce are de spus. Nu trebuie să i se facă observaţii în public. Replicile de genul "taci 
din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească 
şi să inhibe copilul.  

Cu multă perseverenţă, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să 
stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, 
este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună 
mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie 
să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  

 Părinţii sunt modele pentru copil. Dacă înţeleg corect rolul celor şapte ani, atunci îl ajută pe copil să 
se adapteze în viaţa şcolară, în societate.  

 
Bibliografie:  
Idei de pe Internet / totuldespremame/ 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR JBANCA MONICA 
 LICEUL ,,GH. RUSET-ROZNOVANU” 

 ROZNOV, NEAMȚ 
  

Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea şi socializarea copilului, deoarece 
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice şi sociale şi 
împlinite etapele întregului sau ciclu de creştere.  

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, educaţia primită de acesta până la şapte ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenţei biofizice al dezvoltării 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea sănătaţii, creşterea normal şi călirea 
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea 
unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu 
are nevoie numai de adăpost, hrană şi haine, familia şi căminul reprezintă pentru copil şi “şcoala primilor 
ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conştiinte, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca 
persoană cu statut social.  

Părinţii reprezintă primii mentori reali în viaţa copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
lume, primele informaţii şi învăţături despre lucrurile şi fenomenele din natură şi din societate, primele 
sfaturi, norme şi reguli de conduită. Creşterea şi educarea copilului, ceea ce înseamna “bun ” pentru el, se 
afla într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Părinţii trebuie să devină 
conştienţi de influienţa pe care o exercită în viaţa copilului, să cunoască că educaţia dată propriului copil 
este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător.  

Începând cu primii ani de viaţă, copilul preia de la părinţi gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament pozitive ca: sârguinţa, cinstea, politeţea, sociabilitatea, iniţiative creatoare, dispoziţia de 
colaborare. Toate acestea cer calm, înţelegere, răbdare, dragoste faţă de copil. Nu frica, nu teama trebuie 
să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită 
bazat pe egalitate, respectare atât de copil cât şi de părinţi.  

 Dragostea de “bine ”, de adevăr, are nevoie mai ales de acţiune, de descoperire a virtuţilor de către 
copil. Greşesc acei părinţi, care le interzic copiilor de a apuca, de a desface jucăriile, de a le pipăi, a le privi 
şi chiar de a le izbi. Activismul precum şi curiozitatea acută de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie stimulate, 
încurajate, înţelegând copilul ca pe o fiinţă autonomă.  

Cultivarea dragostei faţă de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al copilului 
faţă de ţinuta şi locuinţa sa, precum şi cea de frumuseţe în comportare şi relaţia cu cei din jur.  

Orice experienţa de viaţă, orice relaţie afectivă vor fi resimţite în funcţie de bazele oferite de familie. 
Familia reprezintă pentru copil, structura socio-afectivă de bază, principala structură protectoare absolut 
necesară existenţei lui.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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GREŞELI ŞI PEDEPSE 
 

 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR JERCAN LAVINIA-LOREDANA 
GRADINIŢA P. P. DUMBRAVA MINUNATĂ, ZALĂU 

 
 Necesitatea unei sancţiuni provine din sentimentul că o anumită “prostie” facută de copil aduce 

atingeri unei valori fundamentale în funcţionarea familiei. Valorile unei familii se impregnează copilului, 
iar originea acestora sunt întodeauna părinţii. Valorile familiale servesc drept bază principiilor educative, 
fiind inspirate de obiceiurile culturale şi sociale şi se exprimă diferit, în funcţie de familie. Astfel, în unele 
familii, părinţii impun folosirea formulelor de politeţe în exprimare, în timp ce în altele membrii sunt 
preocupaţi de comportamentele cuviincioase: nu ne ridicăm de la masă până când termină toată lumea, 
cedează locul în autobus persoanelor vârstnice. În unele familii, părinţii sunt foarte preocupaţi de starea de 
sănatate a copilului, de tot ceea ce ţine de dezvoltarea lui: calităţile intelectuale, integrarea socială. Datorită 
acestor valori, copilul poate fi un centru de interes, de respect, de admiraţie. Când aceste valori sunt zguduite 
de prostiile repetate ale copilului, universul educativ este pus sub semnul întrebării.  

 Faptul că părinţii dau viaţă copilului poate să la acorde acestora dreptul de a pedepsi, însă conferă 
multiple obligaţii educative şi o responsabilitate nemarginită faţă de copil. Pedeapsa nu se impune mereu, 
fiind folosită uneori ca expresie a puterii adultului faţă de copil. Cel mai adesea se invocă datoria copilului 
de a asculta, iar pedeapsa este aplicată ca instrument cu ajutorul căruia se obţine această ascultare şi este 
afirmată autoritatea. Astăzi, autoritatea devine rapid suspectă şi trece drept autoritarism. A creşte un copil 
nu înseamnă doar a-i inocula valori si norme morale, ci înseamnă a-i permite acestuia să-şi dezvolte 
propriile calităţi şi să-şi dezvăluie potenţialul. Adesea vorbim despre comportamente neadecvate, pe care 
le calificăm drept prostii, însă ne putem întreba despre calitatea raspunsurilor părintilor la manifestările sau 
la întrebările copilului.  

 Pedepsele constituie un răspuns la un comportament pe care îl considerăm neadecvat. Oare sunt 
acestea mereu coerente? În ce moment trebuie să intervină această reacţie? Nu există alte reacţii posibile 
înainte de a ajunge la pedepse? Neascultarea- aceasta problemă cu care se confruntă părinţii, nu are legături 
directe cu “prostiile ” lor. Teama de sancţiune sau de adult nu este sinonimă cu respectul, aşa cum ascultarea 
nu este rodul fricii.  

 Ascultarea ocupă un loc important în educaţie. O cauză frecventă a pedepselor este neascultarea. 
Aceasta poate corespunde încălcării limitelor stabilite în prealabil sau neîndeplinirii unor ordine. De altfel, 
a nu face uz de pedepse sau a recurge la ele cât mai rar posibil, poate apărea ca unul din aspectele unei 
educaţii reuşite. Ascultarea nu este o calitate înnăscuta, cu care copilul vine pe lume, dimpotrivă, tendinţa 
sa naturala este mai degrabă de a aştepta de la părinţi să îi îndeplinească cele mai mici dorinţe ale lui. 
Această tendinţă îşi poate avea originea în autonomia slabă ape care o are copilul în primii ani de viaţă. Pe 
măsură ce creşte, copilul dobândeşte o autonomie tot mai mare care îi permite să realizeze singur un anumit 
număr de lucruri ridicându-i adultului responsabilitatea de a face în locul lui. Cu toate acestea, copilul 
rămâne tributar părintilor săi pentru anumite nevoi. Copilul trebuie să se conformeze la noi reguli, la noi 
exigenţe, precum să fie politicos, să mearga la scoală şi să-şi facă temele. Renunţarea la propria dorinţă 
pentru a se supune dorinţei celuilalt nu se realizează de dragul de a asculta de părinţi. Pentru ca regulile să 
fie respectate, ele trebuie mai întâi stabilite. Nu se impune stabilirea unei liste cu tot ce este permis si 
interzis, însă trebiue să ştim principiile mari care sunt indispensabile pentru funcţionarea armonioasă a 
familiei. Pentru o dezvoltare armonioasă şi fără tulburări, copilul are nevoie să se sprijine pe norme care îi 
dau sentimentul de siguranţă. În absenţa reperelor nu poţi avansa fără să te panichezi. Regulile sunt pentru 
copii repere care îi fac să se simtă în siguranţă şi le permit să crească normal. Aceste reguli trebuie să fie 
coerente şi stabile. Principiile sunt coerente atunci când se asociază unele cu altele în mod complementar 
pentru a asigura o funcţionare limpede şi logică, pe care copilul să o poată consulta. Prin urmare regulile 
trebuie să fie simple, clare, usor de înţeles de către copil, în funcţie de vârsta sa, concrete şi anume legate 
de activităţile şi de momentele din viaţa cotidiană, constante si consecvente, adică permit întelegerea 
faptului că actul său are consecinţe asupra sa, a celorlalţi şi a mediului. Pe măsura experienţelor vom putea 
preciza ceea ce se poate spune şi ceea ce nu se poate, ceea ce poate fi făcut si ceea ce nu, în funcţie de 
criterii precum: ajută să creşti mare, asta îţi poate face rău, remarci care fac referinţă la valorile umane: 
respectul de sine şi de ceilalţi, o stare de sănatate bună, dezvoltarea deplină. Pe aceste baze se sprijina 
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autoritatea parintească. Şi cu cât acestea vor fi stabile şi fixate de timpuriu în viaţa copilului, cu atât el se 
va conforma mai uşor.  

 
Bibliografie:  
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Eberly Sheryl- Bunele maniere pentru copii în 365 de zile, Editura Corint, 2014 
Gilles-Marie Valet- Educatie fara pedepse, Editura Niculescu, 2016 
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 IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. INV. PRIMAR. JIGLARU ELENA MADALINA 
 ŞCOALA GIMN. SADOVA, DOLJ 

 
 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat 

în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse.  

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare.  

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi 
corectare mai mult decât de sancţionare.  

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.  

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare.  

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc. ), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ.  

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională ( ... )". (Stanciu, M., 2003, p. 
284)  

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii), este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare Evaluarea iniţială poate fi realizată prin mai multe modalităţi: 
harta conceptuală; investigaţia;chestionarul;testele Are avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului cât 
şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare 
al elevilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinţele următoare;pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe 
de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii.  
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 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare.  

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt.  

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

JORS MARIA COSMINA 
 

Familia, joaca rolul cel mai important in formarea copilului, deoarece ea reprezinta cadrul 
fundamental in interiorul caruia sunt satisfacute nevoile si implinite etapele integului sau ciclu de crestere.  

Parintii sunt primii educatori din viata copilului, educatia primita de copii pana la varsta de sapte ani, 
fiind determinanta pentru dezvoltarea sa ulterioara, fiind in primul rand, cadrul existentei biofizice ale 
dezvoltarii copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie sa fie, pastrarea sanatatii. Un anumit regim 
igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice armonioase, inseamna asigurarea unui program zilnic care trebuie 
sa respecte orele de somn, jocurile, plimbarile, dar, copilul nu are nevoie numai de adapost, hrana, baie, 
familia si caminul reprezinta pentru copil si ,,scoala primilor ani" in care se pun bazele viitoarei sale 
constiinte, ale tuturor trasaturilor care il vor defini ca om, ca persoana cu statut social.  

Parintii reprezinta primii mentori reali in viata copilului, furnizandu-i primele repere de orientare in 
lume, primele informatii si invataturi despre lucrurile si fenomenele din natura si din societate, primele 
sfaturi, norme si reguli de conduita.  

In primii ani de viata, copilul preia de la parinti gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament 
pozitive, ca: sarguinta, cinstea, politetea, sociabilitate. Toate acestea cer calm, intelegere, rabdare, dragoste 
fata de copil. Nu frica, nu teama trebuie sa-l determine pe copil sa faca fapte bune. Pentru a descoperi binele 
trebuie sa existe un cod de conduita bazat pe egala respectare atat de copil, cat si de parinti. Dragostea de 
bine, de adevar, are nevoie mai ales de actiune, de descoperire a virtutilor de catre copil. Gresesc acei 
parinti, care le interzic copiilor sa desfaca jucariile, sa le priveasca, chiar sa le tranteasca. Activismul 
precum si curiozitatea acuta de a cerceta tot ce-l inconjoara trebuie stimulate, incurajate, intelegand copilul 
ca pe o fiinta autonoma.  

Climatul din familie influenteaza personalitatea copilului, oferindu-i zestrea de echilibru relational si 
adaptiv. Acest climat de familie, se impune ca un filtru intre influentele educative exercitate de parinti si 
achizitiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalitatii copilului. Toate framantarile, 
preocuparile, ambitiile parintilor il striesc pe copil intr-un mediu familial dizarmonic, este dificil pentru el 
ca sa-si gaseasca unitatea interioara.  

Componenta afectiva, comunicarea verbala si jocul cu copilul au un rol esential in relatia parinte-
copil. Inca de la primele cuvinte, propozitii, copilul simte nevoia sa transmita parintilor intamplarile din 
viata lui. Daca parintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit si va evita sa-l asculte, acesta va cauta 
raspunsurile in alta parte sau probabil nu va cauta deloc, firul comunicarilor rupandu-se. Numai fiind 
aproape de sufletul copilului, luand parte la preocuparile lui, parintele devine sfatuitorul, punctual de 
rezistenta si incredere al copilului. Succesul relatiei parinte-copil depinde de dragostea parinteasca, de 
iubirea neconditionata care presupune afectiune, intelegere, asigurarea unor raporturi relationale, juste si 
echilibrate. Cand copilul este iubit este mai usor de disciplinat, de modelat. Fara iubire, copilul ,,moare" 
din punct de vedere emotional, aparand tulburari caracteristice in dezvoltarea personalitatii. Mangaierile, 
cuvintele de incurajare, lauda, blandetea, atmosfera afectuoasa arata iubirea. Cu cat legatura emotionala 
dintre parinte si copil este mai puternica, cu atat posibilitatea unui comportament delicvent este mai scazuta.  

Rolul parintelui in existenta copilului este fundamental, dar numai in masura in care el gaseste forta, 
secretul de a creste un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Strategiile educative ale familiei, 
determina in mare masura personalitatea precum si rezultatele scolare ale copiilor. Parintii sunt cheia 
capacitatii copiilor de a invata si de a reusi in viata. Se spune, caci profesia de parinte este una dintre cele 
mai vechi profesii care se practica de toti membrii comunitatii, insa putini sunt cei care se straduiesc s-o 
invete sistematic. Cel mai frumos dar pe care il ofera parintii copiilor, este propria sanatate emotionala, 
fizica, spirituala, intelectuala.  

 ,,Copilul are nevoie de familie, dar nu de orice fel de familie. " 
Asadar, cand vorbim despre cei sapte ani de acasa, ne gandim la educatia pe care copilul o rpmeste 

de la parinti, la formarea personalitatii si la formarea comportamentului copilului pana merge la scoala. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine in relatiile cu cei din jur decat unul caruia ii lipsesc cei sapte 
ani de acasa. Educatia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia cate adaptarea copilului in societate.  
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Copilaria reprezinta cea mai buna perioada a vietii pentru educatie, pentru formarea si instruirea 
caracterului psiho social. Familia este cea care raspunde de trebuintele elementare ale copilului si de 
protectia acestuia, exeritand o influenta atat de adanca, incat urmele ei raman uneori, intiparite pentru toata 
viata in profilul moral-spiritual al acestuia.  

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta atat direct, prin 
actiuni mai mult sau mai putin dirijate, cat si indirect, prin modele de conduita oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduita oferite de parinti, pe care copiii le preiau prin imitatie si invatare si climatul socio-
afectiv, in care se exercita influentele educationale, reprezinta primul model social cu o influenta 
hotaratoare asupra copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si 
relationare in raport cu diferite norme si valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grija si calda afectiune in concordanta cu etapa de 
dezvoltare in care se afla el, fara a-l solicita prea timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe masura fortelor lui, 
oferindu-i si cerandu-i numai ce nu-i depaseste capacitatea de intelegere.  

In familie se dezvolta sprijinul de afirmare a idealurilor tanarului, dorinta sa de participare la viata 
sociala, culturala si politica a tarii sale. In familie se formeeaza primele deprinderi de viata sanatoasa ale 
copilului, de conduita igienica individuala si colectiva si de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societatii constituind bagajul educativ al ,,celor sapte ani de acasa".  

Viata copilului acasa, alaturi de parintii sai, toate activitatile care le desfasoara impreuna consolideaza 
anumite deprinderi, abilitati ce contribuie la autonomia copilului, convietuirea sociala, sanatatea, igiena si 
protectia lui. In familie copilul incepe sa se cunoasca pe sine, sa se definasca prin jocul imitatiilor, 
comparatiilor si isi insuseste modele la care se poate referi in mod constant in devenirea sa ca adult. Dupa 
ce ajunge la varsta prescolara educatia copilului se imparte intre familie si dascalii din gradinita, scoala, 
acestia avand rolul sa slefuiasca ceea ce a realizat familia, sa completeze golurile din procesul instructiv-
educativ care au scapat pana la aceasta varsta si sa-l ajute pe copil in intelegerea si lamurirea unor probleme.  

 ,,Cei sapte ani de acasa" isi pun accentul cel mai mult in ceea ce devine un copil mai tarziu si anume, 
OM. Aceasta perioada este cea mai importanta, fiind temelia pe care se cladeste o fiinta cu diverse aptitudini 
si preferinte, cu un comportament normal sau deviant. Asa cum ne crestem si ne educam copiii, asa cum ne 
comportam noi, asa vor trai si se vor manifesta pe viitor.  

 ,,Copiii cresc si se formeaza in viata intr-un univers pe care-l creeaza parintii!" 
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“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
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împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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JÓZSA IZABELA 
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LICEUL UNITARIAN JÁNOS ZSIGMOND, CLUJ-NAPOCA 
 
Educația pe care o primește fiecare copil în cadrul familiei este deosebit de importantă în ceea ce 

privește rezultatele pe care le va obține la școală și mai târziu în viață.  
Aptitudinile pot fi dobândite sau înnăscute și au o importanţă deosebită, deoarece favorizează 

succesul profesional şi, câteodată, constituie cerinţe obligatorii pentru exercitarea unei profesii.  
Formarea caracterului începe în copilărie, prin diferite mijloace, numite mecanisme:  
o Mecanismul condiţionării presupune faptul că familia încurajează comportamentele dezirabile şi le 

sancţionează pe cele indezirabile.  
o Mecanismul autorităţii integrează acele principii şi valori impuse copilului de către familia sa.  
o Mecanismul imitaţiei şi al modelului demonstrează că un copil are tendinţa de a imita şi de a adopta 

modele de conduită din mediul familial şi social.  
 Omul îşi formează o personalitate unică, care înglobează trăsăturile emoţionale, cognitive şi 

comportamentale specifice fiecărui individ, învăţate şi dezvoltate prin experienţă şi relativ consistente de-
a lungul timpului.  

Personalitatea de bază al unui copil se formează acasă, în primii ani, deci importanța părinților și a 
familiei este covârșitoare în ceea ce privește drumul copilului în viață. Gradul de dezvoltare a vocabularului, 
autodisciplina, motivația precum și experiența pe care o are un copil îi determină rezultatele la școală.  

Personalitățile pe care le au copiii au o importanță foarte mare deoarece modul în care interacționează 
între ei, modul în care se raportează la noile cunoștințe prezentate determină atmosfera generală din clasă, 
modul de lucru în clasă, posibilitatea de a ajunge la nivele superioare la subiectul prezentat.  

Până ce rezultatele la școală sunt bune, toată lumea este mulțumită și fără griji. Dar odată cu trecerea 
anilor, materiile devin mai complexe și se introduc noi materii care implică o gândire mai elaborată și 
capacitate de a folosi cunoștințele din alte materii și chiar din viața de zi cu zi.  

De exemplu, începând din clasa a VI-a în școlile din România se învață fizica. Pentru studiul acestei 
materii ne bazăm foarte mult pe cunoștințele de aritmetică, algebră și geometrie, dar nu în ultimul rând de 
experiențele pe care le-a trăit elevul până la acel moment.  

Nu toată lumea reușește să sintetizeze cunoștințele în ritmul cerut de școală. Și este nevoie de o mare 
forță psihică din partea elevului și a familiei pentru a accepta rezultatele mai slabe. Dar mai important este 
ca elevii să aibă dorința de a continua învățarea.  

Încă odată intervine educația pe care a copiii o primesc acasă, mai ales la o ramură mai grea a 
dezvoltării psihicului, și anume prelucrarea emoțiilor negative. Cu familia alături.  

Cu cât copilul este mai mic cu atât mai mult se implică părinții în temele, sarcinile pe care le primește 
copilul, dar și în comentarea rezultatelor pe care le are. Deci importanța susținerii familiei devine și mai 
importantă în ceea ce privește transformarea unui rezultat nesatisfăcător într-o ocazie de a realiza un salt 
pozitiv în învățare pentru a recupera cunoștințele care nu au fost asimilate la nivelul cerut.  

Dar majoritatea persoanelor majore au probleme în acest sens, este o luptă continuă între dorința de 
a reuși și recunoașterea meritelor. Chiar și persoanele cele mai de succes vorbesc despre greutăți doar după 
ce au fost rezolvate.  

Pentru copiii noștri trebuie să fim mult mai înțelepți decât suntem pentru propria noastră persoană. 
De aceea este nevoie de sfaturi bune și de susținere a copilului atunci când încearcă să recupereze 
cunoștințele omise sau pe cele neasimilate în mod corespunzător.  

Mulțumiri tuturor părinților care reușesc să facă ceea ce este corect pentru viitorul copiilor lor.  
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 EDUCAȚIA MORAL-CIVICĂ A PREȘCOLARILOR  
 

 ED. JUCA FLOAREA, GRĂDINIȚA P. P. RIKI PRIKI, 
 REȘIȚA, CARAȘ-SEVERIN 

 
 Educația moral-civică corespunde necesității de a le forma copiilor o conduită civică bazată pe 

cunoașterea cotidiană a regulilor vieții sociale, democratice într-un stat de drept. Educația moral-civică 
urmărește inițierea copiilor în practicarea unui comportament activ, responsabil, capabil de toleranță și 
respect față de sine și față de ceilalți.  

Prin morală se înțelege, în mod curent, un ansamblu de norme, reguli, deprinderi și obiceiuri, 
sentimente și trăiri, valori, idealuri și scopuri care călăuzesc omul în viața personală și socială. Educația 
morală urmărește să formeze și să dezvolte calități și însușiri pentru ca pe baza lor, individul să se poată 
integra în grupul social și să poată duce o viață normală.  

Etica este știința despre morală, este știința vieții morale.  
Metodele de educație morală și civică presupun cultivarea unor virtuți comune, ca: hărnicia, 

stăpânirea de sine, spiritul de abnegație, înfrânarea egoismului, ajutorul reciproc, cinstea, punctualitatea, 
etc.  

 Funcţia centrală a educaţiei este aceea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii 
individului cu scopul integrării sociale optime. Omul este în permanentă interacţiune cu factorii sociali ai 
existenţei sale. În această interacţiune, el asimilează normele şi valorile societăţii, modelele sociale de 
comportament, mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta, el este pregătit pentru viaţa socială, 
pentru asumarea unor roluri şi responsabilităţi. Acest proces se realizează de-a lungul diferitelor etape de 
viaţă, în cadrul unor forme specifice de activitate socială şi în cadrul specific al unor instituţii sociale: 
familia, grădiniţa, şcoala, instituţiile culturale, dar şi împreună cu întregul sistem al mijloacelor moderne 
de informare şi influenţare. Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, 
când intervin primele contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), 
şi continuă de-a lungul vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive (socializare 
continuă sau secundară). Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie, 
acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi. Tot în 
familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. În familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. De la părinţi, cei mici vor 
învăţa să aprecieze ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. 
Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi 
familiei. La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de 
sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme în dezvoltare etc. 
În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, deţine 
mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil. Este bine să ne amintim 
că în viaţa copilului şi a familiei lui orice angajat al instituţiei este important: portarul poate fi ca vecinul 
care-i salută cu un zâmbet în fiecare dimineaţă, bucătăreasa, bunica ce pregăteşte cele mai grozave 
mâncăruri, îngrijitoarea, ca sora mai mare care-i ajută pe cei mici să-şi îmbrace pijamaua, iar educatoarea 
poate fi persoana care le este întotdeauna un sprijin. Fiecare, prin specificul muncii sale, prin felul în care 
îşi îndeplineşte atribuţiile şi prin modul în care colaborează cu familia, influenţează dezvoltarea copilului.  

Astfel, preșcolarii sunt îndrumați și ajutați să -și formeze deprinderi și obișnuințe morale: deprinderea 
de a saluta, punctualitatea, respectarea semenilor, respectarea unui regim zilnic de muncă, de odihnă etc; 
sunt indrumați să-și adapteze comportamentul față de sine, față de alți copii și adulți, față de mediu, în 
împrejurări și locuri diferite.  

Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori între 
toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact.  
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”Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Copilul trăieşte faptele părinţilor 

(care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu sunt percepute 
conştient decȃt de copii foarte inteligenţi, ele sunt percepute mai totdeauna de inconştientul care le emite 
apoi conştientului în situaţii similare de viaţă cu cele în care au fost date. Felul in care un copil percepe şi 
stochează în inconştient mesajul ascuns al propoziţiilor care îi sunt spuse de către figurile parentale, îi vor 
pecetlui destinul (şi numai un miracol îl poate schimba – cum spunea Eric Berne).  

Părinţii îşi educă copiii (pe lȃngă exemplul personal) prin următoarele categorii de propoziţii / fraze: 
principii, ordine, atribuiri, porunci (injoncţiuni), contra porunci (contra injoncţiuni), programe şi 
permisiuni. Unele din aceste tipuri de fraze pot conţine mesaje ambivalente (frazele exprimate la momente 
diferite în contexte diferite şi cu înţeles opus) sau disjuncte (două enunţuri în aceeaşi frază care se exclud 
reciproc). Acest gen de mesaje sunt considerate a fi responsabile pentru schizofrenizarea copilului. Se 
consideră ca la nivel non verbal, mesajele parentale sunt date pȃnă la vȃrsta de 3 ani. Din motive didactice 
si terapeutice, aceste mesaje au fost ordonate pe categorii si redate textual deşi majoritatea sunt percepute 
ca senzaţii. Terapeuţii sunt intens preocupaţi de mesajele distructive, care pot induce copilului patologia 
psihica de mai tȃrziu. ” Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă 
dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, 
să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj 
dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea 
de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.  

Educaţia primită în familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă 
noi.  

• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a 
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele. Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva 
să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase 
jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi 
educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au 
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înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria, în care 
copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure 
de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto Cury) Dr. Augusto Cury ne spune că în 
ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte 
despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
 Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare; 
 Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezvoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumulate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

Grădinița, şcoala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de 
acasă, acestea doar o pot perpetua.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 

 

 PROFESOR EDUCATOR JUCU FIRUȚA 

 CȘEI CARANSEBEȘ 
 

La prima vedere sintagma „Cei 7 ani de acasă” este ușor de recunoscut fiind folosită foarte des, în 

special în preajma tinerilor. Dar de ce? Și ce mai exact evidențiază acest fapt? 

Luând în considerare dicționarul, sintagma „a nu avea cei 7 ani de acasă” este sinonimă cu a fi prost 

crescut. Primii 7 ani ai copilului reprezintă perioada pe care acesta o petrece, în special, alături de familia 

sa. Familia este influența cea mai mare la care copilul are acces.  

Până la vârsta de 7 ani, tânărul trece prin două etape, făcând referire la studiul lui J. Piaget. Între 

vârsta de 0-2 ani, bebelușul se află la stadiul inteligenței senzorio-motorii. Aceasta corespunde cu 

dezvoltarea și coordonarea capacității senzoriale și motorii ale copilului. Tânărul se acomodează cu mediul 

înconjurător, începe să îl cunoască, dar e încă prea mic pentru a o face fără a avea nevoie de ajutor. Părintele 

trebuie să îi fie alături pruncului, pentru ca acesta să își formeze sentimentul de siguranță.  

Urmează perioada preoperatională, între vârsta de 2-7 ani. Copilul are acum abilitatea de a recunoaște 

simboluri, de a desena, poate face lucruri de unul singur, dar are dificultăți în a sesiza punctele de vedere 

ale celuilalt. Părintele trebuie să intervină în educarea tânărului de astăzi și să îl pregătească pentru a deveni 

adultul de mâine.  

Copilul trebuie să distingă ce e bine și ce e rău; să respecte normele sociale specifice societății din 

care fac parte. Părinții se pot folosi și de basme pentru a evidenția riscurile la care se expune copilul atunci 

când nu dă dovadă de o bună purtare. Basmele au rol moralizator și ar trebui să fie citite începând de la 

vârsta de 5 ani. S-a demonstrat că acestea au un efect pozitiv în educare.  

Aceste norme, pe care copilul ar trebui să le deprindă, au rol selectiv. Acesta va fi încadrat în funcție 

de educația de care dă dovadă. Prin educație tânărul urmează să fie acceptat sau evitat de anumite colective.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă baza de care fiecare om ar trebui să dea dovadă. Doar luând în 

considerare acest principiu și promovându-l putem spera la un popor de oameni civilizați, capabili să își 

calculeze corect comportamentul.  
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CLIMATUL EDUCATIV DIN FAMILIE- UN PAS SPRE SUCCES 
 

PROF. INV. PRIMAR: JULA SORINA 
 ŞCOALA PRIMARA NR. 2 ROSIA 

 
„Eu sunt COPILUL ...  
Tu ţii în mâinile tale destinul meu,  
Tu determini în mare măsură 
Dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă.  
Dă-mi, te rog, acele lucruri care 
Să mă ducă la fericire.  
Educă-mă, te rog, ca să fiu o 
BINECUVÂNTARE pentru lume! 
(din Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 
 
Familia constituie primul mediu organizat în care este angajat copilul încă de la naştere şi are cea mai 

îndelungată influenţă asupra sa. Aici, el îşi trăieşte primii ani, află informaţii esenţiale, însuşeşte valorile, 
începe să descopere lumea şi pe sine, acumulează modele de comportament, care îi determină ulterior 
personalitatea.  

 În cadrul familiei, copilul îşi însuşeşte limbajul, iar corectitudinea exprimării acestuia depinde de 
munca depusă de părinţi în această direcţie. Ca prim factor educativ, familia încearcă să-i ofere copilului, 
care pune multe întrebări în jurul vârstei de 3-6 ani, informaţii despre plante, animale, obiecte şi diferite 
fenomene. O dată cu intrarea copilului în şcoală, funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci se 
amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care se 
implică familia în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, condiţii 
optime, liniştea pentru a se putea concentra în procesul învăţării.  

 Cel mai important rol în evoluţia moral a copilului îl au exemplele bune care pleacă inevitabil din 
familie. Familia, nucleu de bază al societăţii noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizică şi morală a 
copilului. De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului, dezvoltarea lui, etc. De 
felul în care părinţii vor educa copilul în sensul unei morale riguroase dar suple şi de felul în care vor ştii 
să dirijeze viaţa afectivă a copilului, va depinde formarea personalităţii acestuia. De la familie copilul învaţă 
să iubească munca, ţara şi libertatea şi să respecte legile ţării.  

Familia, acest prim mediu de viaţă al copilului, exercită o influenţă considerabilă asupra dezvoltării 
lui. Ambianţa umană în care se naşte şi creşte copilul are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării sale. 
Istoria fiecărei familii, cu problemele ei specifice, care-i conferă o notă proprie în raport cu toate celelalte, 
contribuie definitiv la conturarea profilului personalităţii copilului.  

Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează dezvoltarea omului, punându-şi 
amprenta pe întreaga sa personalitate. La ceea ce copilul primeşte din familie, se adaugă ceea ce îi dă şcoala, 
strada, televizorul, grupul de joacă, calculatorul etc.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta prin modele de 
conduită oferite de membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în cadrul familiei. Este 
recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin 
conştientizate, determină în mare masură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale 
copiilor, comportamentul lor social şi moral.  

Copiii trebuie educaţi în aşa fel încât să realizeze că libertatea individuală nu se poate realiza decât în 
cadrul libertăţii colective, generale, că munca şi respectul faţă de ceilalţi constituie o obligaţie fundamentală 
a fiecărui cetăţean.  

 Familia are un rol primordial în transformarea copilului în adult, în primul rând pentru că acţiunea 
acesteia se face de timpuriu, când copilul e mic şi se poate modela mai uşor şi în al doilea rând pentru că 
universul copilului este focalizat pe membrii familiei, pe cei cu care stă cel mai mult şi de la care învaţă, ei 
fiind mult timp singurii oameni cu care interacţionează cel mai mult. Se ştie că eficacitatea acţiunii mediului 
– familia - este foarte mare în primii ani de viaţă, ca mai apoi acea flexibilitate a copilului de a învăţa să se 
comporte, să devină rigidă datorită trăsăturilor de personalitate, schimbării copilului devenit adult, sigur pe 
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ce a învăţat bine sau rău. Malcom Forbes spune: „Scopul educaţiei este de a schimba o minte goală cu una 
deschisă. ” Pentru a reuşi în viaţă, pentru o înţelegere bună cu ceilalţi sau cu sine însuşi, trebuie să 
îndeplinească anumite criterii. Trebuie ţinut cont de: nivelul de inteligenţă, mediu şi de starea de sănătate.  

 Personal, consider familia esenţială în formarea individului. Este exact ca şi construcţia unei case, 
care în lipsa unui fundament solid, se poate prăbuşi oricând datorită unui seism puternic. Acest fundament 
influenţează pozitiv sau negativ fiecare membru în parte, care se poate „înălţa” ori „prăbuşi” în funcţie de 
sentimentul siguranţei pe care i-l poate da acea bază (învăţătură) deprinsă din sânul familiei.  

 Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi 
fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de 
sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. 
Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze 
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertăţii, schimbările 
fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului. Prin îndrumări 
perseverente şi afectuoase, prin influenţarea favorabilă a regimului de odihnă, prin crearea unor noi 
deprinderi igienice, familia le va putea rezolva la timpul potrivit.  

„Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei” – rostea Sf. Ioan Gură de Aur – „Pictorul şi 
sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip nou, uitându-se la el se bucură şi 
oamenii şi Dumnezeu”.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASÃ 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. JURCA DANIELA-MONICA 
GRÃDINIŢA P. P. RIKI-PRIKI, REŞIŢA, CARAŞ-SEVERIN 

 
Expresia ,,cei şapte ani de acasă`` este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

Încă de la naştere, fiecare etapă din viața copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg ,,de la sine``, există factori care pot influența 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori țin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intra în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

Aşadar, de pe la 3-4 ani, copilul învață, de la început prin imitație, reguli de politețe. ,,Sunt lucruri 
care se învață implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul 
unei persoane în vârstă, va învăța că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe 
vecina de alături, va învăța şi el să fie respectuos cu ceilalți. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe ton calm, 
şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care țipa sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe ton răstit``.  

Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învață şi formulele de adresare. ,,Un copil care va fi 
învațat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reusi să schimbe, mai târziu, acele formule de 
adresare. Sunt mulți copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu << 
dumneavoastră>>, tocmai pentru că, în familie, a fost învațat să spună tuturor <<tu>>``.  

Până la 6-7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate, în principal, prin educația primită ,,acasă``, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politețe, 
învațată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoțională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoțiile şi capacitatea de 
relaționare socială.  

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generațiilor anterioare. Parinții îşi petrec 
din ce în ce mai puțin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuțiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depaşeşte sfera familială 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieții lui, dar şi a parinților. La începerea grădiniței are 
loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine limitate, nu numai din punct de vedere 
al conținutului activitatilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfaşoară aceste activități ( o 
parte din zi copilul stă la grădinița, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinții să cunoască programul 
copiilor de la grădinița, pentru a putea adapta activitațile de acasă astfel încât, să se asigure că există 
coerență şi unitate între demersul educativ al grădiniței şi al familiei.  

Lipsa de informație, de comunicare între educatoare şi părinți poate conduce la situații în care copilul 
este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obținere de performanțe, sau, 
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinți, 
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniței. Pentru ca părinții sa se asigure că exista 
echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecarei săptămâni, ce activitați se vor desfaşura la 
grădiniță, ce matreriale vor fi utilizate, ce priceperi, deprinderi şi cunoştințe vor fi vizate. Ei pot solicita 
educatoarei informații despre cum decurge o zi la grădiniță, cum sunt organizate activitățile, cum este 
organizat spațiul, etc.  

În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi inițierea 
parinților în citirea acestuia.  

Comunicarea dintre părinți şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniță, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă, etc. 
Pentru a-i putea întelege, este nevoie ca părinții să-i ajute pe copii să-şi exprime emoțiile fără teamă. În 
situația în care nu i se oferă atenție, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmații emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, ca nu interesează.  

Ar fi bine ca părinții să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce ii intereseaza fără a recurge la un 
,,interogatoriu``.  
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Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să învețe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situație. Trebuie doar ca atenția să fie îndreptată asupra ,,semnalelor``pe care le trimit copiii, pentru a putea 
profita de ,,vârsta de aur`` a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să învețe, să descopere lumea.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. JURCA IOANA  

GPP NR. 45, ORADEA 
 
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, 
de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn 
cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici 
amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami. ” Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă 
de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine.  

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. Educaţia, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 
 - deprinderi de autoservire 
- ordine - igienă  
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi 
 - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative  
- bune maniere şi comportament  
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire)  
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvenţă în realizarea unei sarcini  
- concentrare a atenţiei 
 - perseverenţă în realizarea unei sarcini 
 - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva 
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 

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

 Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 
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FAMILIA ȘI CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: JURJE LUCRETIA  
 
A vorbi de cei sapte ani de acasa devine din ce in ce mai dificil. Tehnologia si noutatea ne pun la 

dispozitie atat de multe incat par ca ne coplesesc si uitam de lucrurile cu adevarat importante in viata. 
Datorita acestui lucru e bine si sanatos ca periodic sa luam o pauza de la viata cotidiana sis a meditam la 
subiecte “vechi” ca cel de “ cei sapte ani de acasa “, cum sa petrecem timp frumos cu copiii nostrii sau cum 
sa ne pregatim sa devenim parinti si apoi sa crestem copii cat mai educati. Stim ca nu exista timp uneori 
nici pentru concediu sau timp liber pentru noi dar e necesar si obligatoriu sa ne facem timp pentru copiii 
nostrii, indiferent ca sunt mici sau mari. Acest lucru se realizeaza doar daca e planificat si cu multa 
disciplina din partea familiei, a persoanei care doreste acest lucru.  

In structura celor sapte ani de acasa intra anii in care se presupune ca familia ofera multa atentie si 
educatie copilului. Aceasta perioada trebuie sa fie valorificata la maxim si daca e posibil cu instruire –
formala sau informal a. Instruirea intra in atributiile parintilor si ea trebuie sa ajunga ca prioritate deoarece 
creseterea copilului trebuie sau e considerate prioritara in viata de familie. Dumnezeu a creat familia si a 
pus in inima parintilor un har deosebit in a se sacrifice peste masura in favoarea copiilor. Acest dar e 
nemasurabil si de multe ori poate duce la anomalii daca nu e educat si controlat. De aceea e recomandat ca 
parintilor sa li se faca instruire, pregatire pentru viata de familie si inclusiv pentru cresterea copiilor. 
Atitudinea parintilor va dezvolta si va incuraja atitudinea copiilor si educatia lor cel mai mult deoarece 
timpul petrecut impreuna e cel mai mare in aceasta perioada, in primii ani de viata.  

In cei sapte ani parintii pot investi in educatia copiilor lor. In familie vor invata cine sunt, incotro se 
indreapta, care sunt valorile importante in viata si ce capacitate si calitati detin. Parintii in acesti ani 
descopera si investesc afland indeletnicirile si inteligenta copiilor lor. Parintele poate insufla curaj si 
disciplina astfel incat el sa poata privy cum poate fi, cum poate devein si astfel in viata sa-si atinga scopul 
propus. Parintele devine astfel cel mai important professor in viata copilului sau din prima zi in care s-a 
nascut copilul. In fiecare zi va fi o lupta in care terenul va fi delimitat de autoritate sau sfidare –draguta sau 
nu, in fiecare zi va fi o schimbare fie de atitudini fie la aspectul fizic. Parintele devine pionul principal ce 
conduce strategia in jocul de sah al vietii copilului sau si o va face foarte bine daca se educa si face acest 
lucru in pas cu cel iubit de el –copilul sau. Parintele vede si supravegheaza pet imp ce trece ce influente 
sunt benefice asupra copilului si la randul lui poate manipula sa existe in viata copilului influente positive. 
Acestea pot fi aduse prin activitati sau persoane provocate intentionat avand in vedere scopul bun.  

De asemenea cred ca in viata familiei si in cei sapte ani de acasa e importanta cresterea copilului cu 
valori morale si etice. Acestea sunt veritabile doar daca sunt traite in familie si cu familia. Aceste valori nu 
pot fi predate doar verbal oamenilor sau copiilor. Valorile morale si etice au impact asupra copilului atunci 
cand sunt vazute in “actiune”, traite in familie, practicate cu incredere si cu zambet. Copilul are timp sa 
vada in primii ani toate aceste valori sip e viitor sa le urmeze. Acest aspect e foarte important deoarece 
familia sadeste valorile care ajuta copilul sa devina un adult capabil sa ajute, sa contribuie si sa valorifice 
societatea in care va trai. Daca fiecare priveste aceste lucruri cu importanta atunci societatea ar avea alt 
aspect si alt viitor. De aceea merita investitia educarii copiilor mai ales in primii ani numiti “cei sapte ani 
de acasa”. Ce nu se observa insa e faptul ca, daca nu facem acest lucru educatia oricum decurge de la sine 
doar ca intr-o directive nedorita. Pare comod acest lucru dar rezultatele lui sunt dezastruoase.  

Concluzia e ca, educarea copiilor nostri e foarte importanta si merita sacrificiile si timpul nostru. 
Educarea celor “sapte ani de acasa” va influenta toata viata acelei persoane si fie in bine fie in rau va 
produce la randul ei “parteneri”. Fiecare persoane crescuta va influenta la randul ei alte persoane si altfel 
cresterea este exponentiala fie in bine fie in rau. Depinde de parinte ce educatie doreste sa ofere incepand 
de la planificarea nasterii copilului si pana la finalul zilelor sale in care poate influenta copilul.  
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FAMILIA ŞI ROLUL SĂU ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

PROF. INV. PRIMAR JURJI MARIA-DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA LAPUS, JUD. MARAMURES 

 
„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – 

Boutin şi During, 1994.  
Educaţia în familie, ,,cei şapte ani de acasă”, influenţează puternic întreaga existenţă aindividului, 

indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 
ochii minţii şi le urmează. Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite 
ocazii, de a pleca în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în 
special cu şcoala. Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.  

Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia.  
Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că 
„instituția familiei rămâne stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83).  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale 
(despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte 
spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul 
in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale 
și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie 
însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare. Tot în 
familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 
sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține.  

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii. Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să 
ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât 
mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor 
relaţii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe 
şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului.  

In consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu educațional 
care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă în învățare. În acest 
sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se simtă confortabil si, pe cât 
posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de eșec. Dacă interacțiunile dintre 
familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor relații se vor simți mai puternic 
conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește ajutorul pe care îl pot oferi elevilor 
în procesul învățării. Şcolile vor ca părinții să fie implicați, dar implicarea lor depinde de măsura în care 
sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

AUTOR: PROF. KEȘE MARIANA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD 

 

 
 
 Trecem printr-o perioadă de incertitudini determinate de schimbările lumii în care ne-am format și 

apoi ne-am maturizat, întoarsă pe dos peste noapte, încercând și reușind să rămânem oameni demni și părinți 
corecți. Valorile în care noi am crezut cu tărie (disciplina, cinstea, moralitatea, corectitudinea, decența) nu 
mai sunt la loc de cinste, așa cum erau până înainte de evenimentele din 1989. Ne străduim să menținem 
același nivel de educație, conștienți fiind că, indiferent cum vor fi timpurile, este crucială educația din 
familie.  

 Expresia „cei șapte ani de acasă” ne este arhicunoscută. Perioada optimă pentru educație și formarea 
caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. În această perioadă copilul 
primește primele sfaturi, primele îndemnuri și primele noțiuni educative, dezvoltându-și aptitudinile și 
formându-și primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne dezvăluie familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, mai 
exact bagajul lui educativ.  

 În educarea copilului, familia, grădinița, școala și societatea sunt mijloace importante de educație și 
instrucție.  

 Ca o primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.  
 În societatea actuală, ne întrebăm dacă familia are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social, având rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de 
dezvoltare ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 Familia reprezintă „prima instituţie de educaţie morală” şi pentru prima copilărie este mediul 
educativ prin excelenţă, fiind cea mai necesară „şcoală de omenie”.  

 Pentru orice individ (copil, adolescent, tânăr sau adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie fizică şi psihică, 
în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 Educația primită în familie în primii șapte ani este importantă în ceea ce privește achiziționarea unor 
deprinderi(autoservire, igienă personală, curățenie etc. ); comportamente(bunele maniere) și nu în ultimul 
rând pentru cultivarea respectului și a grijii atât pentru propria persoană, cât și pentru a celor în mijlocul 
cărora trăim.  

 Părinții trebuie să fie conștienți și să înțeleagă exact relația dintre faptă și măsura ei educațională. În 
sfera educațională sunt necesare toate ipostazele acesteia (severitatea și blândețea/afectivitatea și 
sobrietatea) toate cu măsură și la momentul potrivit, orice exces fiind dăunător în contextul formării umane.  

Evident, nu totul depinde de noi, având în vedere faptul că sunt direcții ce vin din alte conjuncturi 
europene sau chiar mondiale, dar cu toate acestea sănătatea unei națiuni, a unei comunități mai mari sau 
mai mici depinde până la urmă și de „cei șapte ani de acasă”! 
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CEI SAPTE ANI DE-ACASA 

 
PROF. INV. PRESCOLAR KICSI ILDIKO 

GRADINITA CU P. P. NR. 2 BRASOV 
 
 Prin expresia „cei şapte ani de-acasă“ descriem comportamentul unei persoane într-un context 

anume, însă, educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte în bună măsură 
viitorul adult.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Primul pas în dezvoltarea bună a 
copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. Cand bebelusul are o 
nevoie, el plânge, deoarece aceasta este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm 
acea nevoie şi să o satisfacem, ea constituind baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi, iar in momentul 
în care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă cât şi pentru copil. Insăşi dorinţa permanentă - 
manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în braţe reprezintă o nevoie a copilului şi nicidecum un 
moft, de aceea ea trebuie satisfăcută, nu refuzată celui mic. El încă nu poate merge, iar nevoia lui de 
explorare este foarte mare. Fiind în braţe, mama se mişcă, iar el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl 
înconjoară. .  

 În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care trebuie satisfăcută cu condiţia de a asigura 
un mediu sigur pentru cel mic.  

 La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea 
permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care 
se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă limbajul, este foarte important ca mama să 
vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Nu trebuie 
neapărat eliminat obiceiul adulţilor de a vorbi “pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, însă pentru a-l 
ajuta pe copil să progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte (hai să 
păpăm, dar să adăugăm imediat şi hai să mâncăm). Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă 
în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta 
dă bătăi de cap părinţilor.  

 Crizele de personalitate reprezinta o etapă normală, ce apare după vârsta de un an apar şi care se 
manifestă, de regulă, în locurile publice. Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va 
satisface dorinţa. Foarte important pentru părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre 
exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea 
bomboană pentru care face criza. După ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă în 
„simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung.  

 Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să 
abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se 
dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. După 5 ani înţeleg 
regulile. Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor 
ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat …. ) se formează cel mai bine obiceiurile dezirabile. 
Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot fi depăşite 
fără un ajutor de specialitate.  
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 Politeţea reprezinta oglinda familiei. Tot acum, sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani, copilul învaţă, 
la început prin imitaţie, reguli de politeţe. Sunt lucruri care se învaţă implicit.  

 Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi 
învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe acele formule de adresare. Sunt 
mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu “dumneavoastră”, 
tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor “tu“.  

 În concluzie, până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate, în principal prin educaţia primită 
acasă, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil 
de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi 
capacitatea de relaţionare socială.  
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IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR; KILICSUK VIORICA LIVIA 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
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de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

INSTITUTOR, KISIM LUCIA 
SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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COPILUL ȘI CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ  
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR KISS ELENA  
LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” URICANI, HD 

 
În momentul în care vine pe lume un copil, acesta asimilează, absoarbe ca un burete, toate atitudinile 

și comportamentele celor din jurul său. De aceea trebuie să fim foarte atenți la tot ceea ce facem, cum 
vorbim, cum ne purtăm cu el și cu cei din jur. Începe procesul de educație, care trebuie să fie continuu, dar 
primii șapte ani sunt cei care iși pun amprenta asupra viitorului OM.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i sarcini în concordanță cu capacitatea lui de înţelegere.  

Încă de la vârsta de 2-3 ani trebuie să fixăm niște limite clare întrucât copilul trebuie să învețe de mic 
ce înseamnă așteptarea, amânarea dorințelor, să folosească formulele de politețe, să fie bun cu cei din jur. 
Exemplul personal are un rol desăvârșit știind faptul că acum copilul imită tot ceea ce vede.  

Între 3 și 5 ani este momentul optim învățării bunelor maniere: ce se cuvine și ce nu la masă, într-o 
vizită, în parc, la grădiniță, la cumpărături, etc. . A-l învăța pe copil bunele maniere, este însă un proces de 
durată și din nou familia are rolul principal. Ținând cont că totul se învață prin imitare este necesar ca 
familia să creeze ocazii diferite din care copilul să învețe: masa alături de familie, mersul la cumpărături, 
în vizită la bunici sau prieteni, în parc, la teatru, la cinema, etc. . Tot acum intervine și grădinița, care 
șlefuiește și completează educația primită acasă.  

 În familie se dezvoltă dorința de afirmare a idealurilor tânărului, de participare la viaţa socială, 
culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, 
de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a 
indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

Să nu uităm nici o clipă că adulții din jurul copiilor sunt medelele care își pun amprenta pe viitorii 
adulți. Datorită lor copii capătă abilități de comunicare, de socializare, de conviețuire cu cei din jur, de 
autonomie, de rezolvare a problemelor.  
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 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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10 REGULI ESENȚIALE IN EDUCAȚIA 

 SI CREȘTEREA COPILULUI PANA LA 7 ANI 
 

KOVECSI ADRIANA 
 
 Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a 

copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, citeasca si a deveni un bun exemplu la 
scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, psihologica, intelectual-cognitiva etc. 
Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile cu ceilalti.  

1. Invata-l sa se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
2. Stabileste si impune reguli si limite in comportamentul copilului! 
3. Comunica cat mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relatii solide intre parinti si copii; 

limiteaza timpul petrecut la televizor sau calculator si concentreaza-te in educatia lui pe arta conversatiei! 
4. Invata-l sa iubeasca lectura si cartile - incepe inca de cand e bebelus citindu-i povesti, apoi, treptat, 

lasa-l pe el sa le exploreze pana cand invata sa citeasca si sa se bucure singur de ele! 
5. Lasa-l sa se bucure de copilarie - nu incerca sa faci din el un geniu inainte de vreme; permite-i 

copilului sa socializeze, sa se distreze si relaxeze, dar mai ales sa se joace din plin.  
6. Nu abuza in niciun fel de copil - fizic, emotional, verbal etc. ; evita educatia cu "palma la fund" si 

concentreaza-te pe disciplina pozitiva! 
7. Invata-l sa isi exprime emotii si sentimente; numai asa va reusi sa rezolve conflicte pe cale pasnica 

si sa-si controleze impulsurile sau sa renunte la agresivitate.  
8. Invata-l sa spuna mereu adevarul! Si aceasta este o lectie pe care o invata cel mai bine de la tine! 

Copilul imita ceea ce vede si aude in jurul lui! 
9. Petrece cat mai mult timp cu micutul tau! Fii un parinte implicat si devotat, iar cei 7 ani de acasa 

vor oglindi efortul si calitatea timpului petrecut cu el! 
10. Iubeste-l neconditionat si arata-i zilnic asta! Iubeste-l indiferent de note, de cum arata, de 

performantele intelectuale, fizice sau de alta natura! Nu glumi pe seama lui, nu ii pune porecle si spune-i 
zilnic ca il iubesti. Demonstreaza-i acest lucru prin gesturi tandre - sarutari pe frunte, obrajori, imbratisari 
etc.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. KANDUT COSMIN GABRIEL 
 
S-a discutat mereu despre importanța celor șapte ani de acasă în viața oricărui copil. Multe s-au spus, 

dar și mai multe se vor spune pe acest subiect inepuizabil. Consider că această perioadă este esențială pentru 
formarea copiilor ca adulți responsabili, împliniți și mai ales fericiți și care să înțeleagă că „fericirea este 
un mod de a călători, nu o destinație”.  

Poate mulți nu sunt de acord, dar cei șapte ani de acasă conturează caracterul unui copil și îl ajută pe 
acesta să se transforme într-un adult responsabil, educat, politicos, care să știe cum să reacționeze în situații 
de criză, atât în societate, cât și în viața sa privată.  

Părinții joacă cel mai important rol în conturarea caracterului copilului. Ei sunt cei care îl învață să 
spună „te rog” sau „mulțumesc”, să recunoască când greșește și să-și ceară scuze, să ajute necondiționat, 
cânt acest lucru este necesar. Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau 
„mulţumesc“, ori să salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, odorul tău îşi va da singur seama 
că bunele maniere îl ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar 
va atrage admiraţia celorlalţi dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte 
la un eveniment important. Spune-i că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante în 
viaţa de zi cu zi, în orice situaţie.  

Educarea unui copil este un lucru foarte greu, dar care poate duce la rezultate excepționale. În funcție 
de educația primită, copilul se dezvoltă frumos, devine un adult sigur pe sine, un adult care știe ce vrea de 
la viață, va știi cum să se prezinte la interviuri pentru un loc de muncă, cum să se înconjoare de prietenii și 
cel mai important cum să-i păstreze.  

Primii ani din viața copilului îi dezvoltă acestuia harta neuronală, iar acest lucru este esențial pentru 
adultul de mai târziu. Depinde foarte mult de exemplul nostru ca adulți și în același timp formatori, ca 
dezvoltarea copilului nostru să fie una completă și complexă, deoarece noi suntem cei care le formăm de 
fapt caracterul. Trebuie că învățăm copiii să fie deschiși, să aibă o atitudine plăcută, să „împartă”, dar fără 
a-i obliga să renunțe la lucrurile preferate în favoarea altora, deoarece acest lucru poate duce la frustrare și 
resentimente.  

Voi încheia un citat pe care îl consider ca fiind un rezumat a tot ceea ce am încercat să scot în evidență 
în acest articol: „Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților. ” – Valeria 
Mahok.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. KANDUT DELIA-RAMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „I. G DUCA” PETROȘANI, HUNEDOARA 

 
Primii șapte ani din viața oricărui copil reprezintă cea mai importantă etapă din formarea sa ca individ, 

este perioada în care i se conturează caracterul și cea care îl va influența în viața sa de adult. Aristotel 
spunea, legat de această perioadă crucială din viața oricărui copil, „dați-mi copilul până la vârsta de 7 ani 
și vă voi da omul!”.  

De-a lungul timpul mulți experți au făcut studii legate de cele mai bune metode de a crește un copil, 
iar trecerea timpului a făcut ca aceste teorii să devină învechite și să-și piardă consistența. Trebuie reamintit 
faptul că în anii 1940 și 50 experții susțineau că hrănitul bebelușului la sân nu era la fel de eficient ca 
hrănirea acestuia cu formulă de lapte. Această teorie a devenit tot mai blamată, iar astăzi experții susțin că 
hrănirea copilului la sân în primele șase luni de viață este esențială pentru o viață sănătoasă. O altă teorie 
susținută cu ani în urmă era cea conform căreia nu era recomandabil ca mama să țină prea mult bebelușul 
în brațe deoarece acesta devenea astfel prea „răsfățat”. Și aceasta s-a dovedit a fi greșită.  

Dar sunt primii apte ani de viați esențiali în formarea copilului ca adult? Răspunsul la această întrebare 
nu poate fi doar alb sau negru. Există multe aspecte care trebuie luate în considerare pentru a oferi un 
răspuns pertinent la această întrebare. Deși crearea unui mediu sigur pentru copiii noștri este esențială, 
condiții imperfecte, cum ar fi traumatisme precoce, boli sau răni, nu determină neapărat întreaga bunăstare 
a copilului nostru. Așadar, primii șapte ani de viață s-ar putea să nu însemne totul, cel puțin nu într-un mod 
finit, dar studiile arată că acești șapte ani dețin o anumită importanță în dezvoltarea de abilități sociale.  

Datele de la Universitatea Harvard arată că creierul se dezvoltă rapid în primii ani de viață. Înainte ca 
copiii să împlinească 3 ani, deja formează 1 milion de conexiuni neuronale în fiecare minut. Aceste legături 
devin sistemul de mapare al creierului, format dintr-o combinație de natură și îngrijire, în special 
interacțiunile „servire și returnare”. Interacțiunile de servire și retur formează arhitectura creierului. Atunci 
când un copil sau un bebeluș gângure, face gesturi sau strigă și un adult răspunde în mod corespunzător 
prin contactul cu ochii, cuvinte sau o îmbrățișare, conexiunile neuronale sunt construite și consolidate în 
creierul copilului, iar acestea susțin dezvoltarea abilităților de comunicare și a celor sociale.  

Lipsa unor indicii ocazionale nu va reduce dezvoltarea creierului copilului nostru. Acest lucru se 
datorează faptului că momentele „ratate” intermitente nu devin întotdeauna modele disfuncționale. 
Acordând atenție momentului prezent și limitând distragerile zilnice, atenția noastră va avea mai mult timp 
să observe cererile de conectare ale copilului nostru. Exercitarea acestei conștientizări este o abilitate 
importantă: interacțiunile de servire și retur pot afecta stilul de atașament al unui copil, afectând modul în 
care acestea dezvoltă relațiile viitoare.  

Stilurile de atașament sunt o altă parte crucială a dezvoltării copilului. Ele provin din activitatea 
psihologului Mary Ainsworth. În 1969, Ainsworth a efectuat cercetări cunoscute sub numele de „situația 
ciudată”. Ea a observat cum au reacționat bebelușii când mama a părăsit camera, precum și modul în care 
au răspuns când a revenit. Pe baza observațiilor sale, a concluzionat că există patru stiluri de atașament pe 
care copiii le pot avea:  

- sigur 
- anxios-nesigur 
- anxios-evitant 
- dezorganizat 
Părinții sunt cei care vor face, prin atitudinea și acțiunile lor, ca ai lor copii să se încadreze în una din 

aceste categorii. S-ar putea să nu pară aspirațional, dar părinții „sunt suficient de buni” - adică, îndeplinesc 
nevoilor fizice și emoționale ale copiilor, pregătind mese, învelindu-i în pat în fiecare noapte, răspunzând 
la semne de suferință și bucurându-ne de momente de încântare - îi pot ajuta pe copii să se dezvolte 
conexiuni neuronale sănătoase.  

 În concluzie ca părinți, nu putem controla fiecare aspect al bunăstării copilului nostru. Dar ceea ce 
putem face este să-i pregătim pentru a avea succes, le putem arăta cum să gestioneze sentimentele mari, 
astfel încât atunci când experimentează propriile relații eșuate, divorț sau stres de muncă, să poată gândi 
cum au reacționat mama sau tata când ei erau mici.  

222

 



CEI 7 ANI DE ACASA 
STUDIU DE SPECIALITATE 

 
ARTICOL ÎNTOCMIT DE, KINCS GRETE-EVA 

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

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școală și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 
achiziţia normelor unui comportament social corect, adaptarea în societate cu succes.  

Lucrez în domeniul educațional de 22 de ani și am reușit să mă formez profesional, să mă comport 
exemplar, să ofer un model de urmat, datorită valorilor comportamentale preluate de la părinții mei. 
Cunoscând aceste valori, apreciind aportul părinților în educația mea, zilnic transmit câte o mică lecție 
învățată și iată, astfel completăm, noi, profesorii dezvoltarea comportamentală a elevilor noștri.  

Sunt diriginte și profesor de biologie și cu ocazia solicitării acestei teme, m-am sprijinit pe amintirile, 
experiențele elevilor mei din clasa a 6-a, prin completarea unui chestionar de natură biologică, iar cu ocazia 
orei de dirigenție, le-am solicitat compuneri.  

Chestionarul a fost structurat pe întrebări de genul: cum îți amintești despre educarea ta referitor la 
tehnică spalatului pe dinți, folosirea toaletei, spălarea mâinilor, igienă îmbrăcămintei, principiile 
alimentației corecte, igienizarea mediului de viață, primele semne ale pubertății, igiena corpului, etc.  

Elevii au avut la dispoziție 30 de minute și completând anonim chestionarul, au oferit răspunsuri 
sincere. Spre marea mea uimire, s-au dat exemple care reflectau o bună relație a copilului cu părinții, mai 
ales cu mamele lor și o mare pricepere (în majoritatea cazurilor), o vastă informare a părinților referitor la 
dezvoltarea igienică a copilului.  

Compunerile prezentate în față clasei punctau regulile de bun simt, respectul, bunele maniere în 
diverse locații și cu diferitele ocazii; defineau argumente pentru respectarea anumitor reguli, exemplificau 
experiențe cu eșecuri în caz de nerespectare a sfaturilor părintești, dar în toate cazurile, elevii încheiau 
prezentarea cu aprecieri, mulțumiri pentru ce au devenit și continuă să dezvolte pe drumul vieții, până devin 
mari.  

Iată ce reprezintă cei 7 ani de acasă că baza de educație pentru un copil:  
1. să asculți pe cineva când îți vorbește; 
2. să nu vorbești cu gură plină; 
3. să te speli pe mâini după ce ai fost la toaletă ... sau când vii de undeva; 
4. să spui adevărul; 
5. să nu fii agresiv; 
6. să dai bună ziua/la revedere; 
7. să îți asumi responsabilitatea pt. ce faci; 
8. să respecți pe cei din jur; 
9. să nu scuipi pe stradă; 
10. să nu vorbești urât; 
11. să nu te întinzi pe masă când mănânci; 
12. să nu te urci cu picioarele încălțate în pat; 
13. să respecți proprietatea personală și a celorlalți (să nu strici/distrugi); 
14. să spui mulțumesc; 
15. să te spelli pe dinți seară/dimineață; 
16. să nu te scobesti în dinți/ori alte părți ... când vb. cu cineva/public; 
17. să oferi loc celor în vârstă în mijloacele de circulație; 
18. să nu mergi cu mâna goală în vizită la cineva; 
19. să nu faci și arunci mizeria pe stradă; 
20. să nu iei ce nu-i al tău.  
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În urma descifrării bunelor maniere și analizând lucrările copiilor, reiese că în centrul tuturor 
evenimentelor și experiențelor elevilor domină mamele. Astfel, pentru următoarea lecție de dirigenție am 
planificat un atelier creativ și deoarece ne apropiem de Ziua femeii, sentimentul aprecierii, de mulțumire și 
dragoste față de mame, bunici și sore vom evidenția prin realizarea unui cadou simbolic de recunoștință, 
oferit din inima de către fiecare copil.  
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CEI ȘAPTE ANI AL COPILULUI! 
 

 PROF. KISGYÖRGY TÜNDE 
 EDUCATOARE LA GRADINITA DE COPII CIMBORA- BARAOLT, 

 JUD. COVASNA 
 
 Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el.  
 Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe 

despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial 
de care dispune.  

În educaţia de acasa sau din gradinita nu există reţete, există experienţă acumulată, idei, teorii bazate 
pe cercetări noi, practici confirmate care şi-au demonstrat în timp eficienţa, valori, principii, reguli. 
Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil. 
Se ştie că orice teorie devine sterilă dacă nu este însoţită de practica ce îi poate confirma valoarea, precum 
orice practică devine improvizaţie dacă nu este susţinută cu argumente ştiinţifice.  

Conceptul conform căruia copilul este un tot unitar are la bază principiul acceptat pe larg că toate 
domeniile creşterii şi dezvoltării umane sunt legate între ele. Nici unul din aspectele dezvoltării nu se 
manifestă de sine stătător, iar toate deprinderile, oricât de simple sau complexe ar fi, reflectă intercorelarea 
abilităţilor. Sunt numeroase modalităţi de clasificare a domeniilor dezvoltării (cea mai răspândită fiind cea 
a lui Bloom). În prezent, pe plan internaţional, preocupările de conceptualizare cât mai comprehensivă a 
dezvoltării copilului au condus spre definirea acestor domenii având ca reper atât psihologia dezvoltării, 
dar şi finalităţile educaţiei în perioada copilăriei timpurii. Astfel, cele trei domenii clasice în psihologie, 
domeniul fizic (psihomotor), cognitiv, socio-emoţional, au fost explicitate şi completate.  

Printre mijloacele folosite în activitatea cu copilul, jucăria ocupă un loc important, ea fiind necesară 
pentru a face acţiunile copiilor reale: „şoferul” are nevoie de un „ automobil”, „ aviatorul” – de un „ avion”. 
Toate acestea sunt legate de o particularitate psihologică interesantă şi anume aceea ca trăirile celor 
antrenaţi în joc sunt întotdeauna adevărate, sincere, acţiunile lor sunt reale. Menirea fundamentală a jucăriei 
este aceea de a oferi copilului posibilitatea să acţioneze, exprimându-si ideile şi sentimentele. Jucăriile 
reuşite îl stimulează pe copil să gândească, ridică în faţa lui diferite probleme şi acest fapt contribuie la 
dezvoltarea proceselor cognitive. Copiii folosindu-se de cunoştinţele anterioare, tind în acelaşi timp să 
obţină informaţii suplimentare, aşa se nasc nenumăratele întrebări, ale căror răspunsuri copiii le rezolvă 
prin explorare (care se realizează prin încercare şi eroare şi implicarea tuturor simţurilor).  

Explorarea presupune încercările şi tentativele copilului de a cunoaşte şi de a descoperi lucruri noi. 
Este una din acţiunile fundamentale ale dezvoltării copilului. Ea permite cucerirea lumii înconjurătoare şi 
stimulează motivaţia de a cunoaşte, oferind bazele dezvoltării potenţialului psihofizic şi aptitudinal al 
copilului. De pildă, o jucărie mecanică, demontată, spre disperarea părinţilor, oferă un anumit răspuns în 
legătură cu mecanismul unei maşini, cu modul ei de funcţionare. De aceea, trebuie acordată o atenţie 
deosebită folosirii unei mari varietăţi de jucării care au o însemnătate imensă în dezvoltarea cognitivă a 
copilului, căruia îi stimulează gândirea, îi face cunoscute calităţile şi însuşirile diferitelor materiale, 
cunoscând-o prin simţurile sale. Deşi jucăriile sunt necesare copiilor chiar şi la vârsta şcolară mică, 
caracterul acestora trebuie să rămână specific fiecărei vârste.  

În cazul copiilor mici, este important să acţioneze ei înşişi, adică să se transforme în automobil sau 
locomotivă, să alerge, să fluiere. Ei au nevoie de o maşină pe care să o tragă cu o sfoară, să o încarce, să o 
descarce. Pentru cei mai mari prezintă interes mai ales jucăriile care conţin mecanisme.  

Rolul educativ general al jucăriilor nu numai ca antrenează mişcările, exersează organele de simţ, dar 
ele au şi altă valoare, dezvoltă gândirea, operaţiile prematematice (grupare, seriere, clasificare etc. ), relaţiile 
cauzale şi spaţiale dintre obiecte şi multe alte cunoştinţe, deprinderi şi capacităţi.  

Jucăriile se pot împărţi în mai multe categorii: jucării distractive, jucării muzicale, jucării tehnice, 
jucării teatrale ş. a. La copiii de 3-4 ani importante sunt jucăriile, păpuşile, accesoriile de menaj, jucăriile 
mobile, containerele, diversele obiecte care înlocuiesc în mod avantajos jucăriile (cutii, sticluţe de plastic, 
dopuri, etc. ). Toate acestea permit copilului să stabilească anumite raporturi dobândind, prin participarea 
întregului corp, experienţă cu privire la: greutăţi, volume, culoare, mărime, formă, rezistenţa materialelor, 
se familiarizează cu noţiunea de echilibru.  
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Perioada copilăriei timpurii este marcată de schimbări dramatice în comportamentul social şi 
emoţional. Copiii devin mult mai încrezători în forţele proprii şi trec la explorarea unui „câmp“ mult mai 
larg, inclusiv de relaţii sociale. Relaţiile pozitive cu prietenii sau tovarăşii de joacă constituie o sursă 
importantă de învăţare socială. Conceptul de „sine“ suferă modificări, la rândul său. Copiii încep să se 
perceapă nu doar ca simpli „actori“ ai propriilor acţiuni, ci şi ca „regizori“ ai acestora deoarece se 
construieşte în jurul sinelui un corpus de evaluări pozitive sau negative, care constituie stima de sine. Un 
alt aspect al conceptului de „sine“ care se dezvoltă la această vârstă îl reprezintă identitateade gen. 
Conceptul de „gen“ se exprimă atât în adoptarea unor comportamente specifice sexului căruia îi aparţine şi 
în înţelegerea semnificaţiei faptului de a fi băiat sau fată, cât şi în înţelegerea constanţei genului în ciuda 
unor schimbări superficiale ale aspectului fizic. Conceptul de gen reprezintă asumarea mentală a sexului. 
Progrese semnificative apar şi în capacitatea de autoreglare şi autocontrol. Preşcolarii pot mult mai bine să 
îşi inhibe acţiunile, să accepte amânarea recompenselor şi să tolereze frustrările. Sunt capabili să 
internalizeze regulile şi să se supună acestora chiar şi atunci când adulţii nu sunt de faţă. De asemenea, 
reuşesc să îşi automonitorizeze comportamentul în funcţie de context. Cercetările din ultimii ani au atras 
atenţia în mod special asupra competenţelor sociale şi emoţionale ale copiilor mici. Starea de bine a 
copilului este decisivă pentru dezvoltarea lui generală şi influenţează toate procesele psihice. De multe ori, 
comportamentul social sau emoţional al copilului este interpretat eronat de către adulţi. De exemplu, teama 
de separare exprimată prin plâns este interpretată ca „răsfăţ“, sau refuzul de a împărţi jucăriile la vârsta de 
3 ani şi jumătate ca „proastă creştere“.  

Diferenţele temperamentale sunt tot mai evidente. Se consideră că diferenţele între copii pot fi 
regăsite pe un continuum timiditate → inhibiţie → sociabilitate → extroversiune. Aceste diferenţe sunt şi 
mai clare atunci când copiii întâlnesc situaţii nefamiliare. Una dintre concluziile importante ale unor studii 
este aceea că persoanele „inhibate“ pot fi intimidate mai uşor de un adult (examinator), lucru foarte 
important în cadrul interacţiunilor din grădiniţă şi ulterior şcoală.  

În copilărie se dezvoltă relaţiile cu prietenii. Începând de la 3, ani există o tendinţă pronunţată pentru 
alegerea prietenilor pe considerente de sex, vârstă şi tendinţe comportamentale. După ce s-au format 
cuplurile sau grupurile, apar diferenţe în tratarea prietenilor faţă de alţi copii. Se pare că în interiorul 
grupului de prieteni există interacţiuni sociale mult mai accentuate şi jocuri mult mai complexe. Dar şi 
interacţiunile negative sunt mai frecvente, lucru care se reflectă în numărul crescut de conflicte. Între 
prieteni există atitudini mai înţelepte, de negociere şi renunţare în favoarea celuilalt pentru soluţii care să 
împace ambele părţi. Se afirmă că cel mai important lucru în stabilirea unei relaţii între copiii de 3 – 5 ani 
ar fi capacitatea de a împărtăşi aceleaşi scenarii în cadrul jocului simbolic; cu alte cuvinte devin prieteni 
cei ce se joacă împreună. Putem vorbi despre prieteni ca fiind un segment distinct în aria de acţiune a 
copiilor. Grupurile de copii sunt organizate ierarhic, având lideri informali care domină şi impun idei, chiar 
dacă, la rândul lor, se impun fără ca cineva din grup să-şi dea seama. Această structură ierarhică se consideră 
că ar duce la un fel de umanizare a lumii sociale a copiilor, absorbind tendinţele agresive ale acestora.  

226

 



 CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROFESOARĂ KLETZER CAMELIA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA PUIESTI 

 
 Prima “şcoală” în care păşeşte un copil când vine pe lume este familia din care face parte. Primii 

profesori sunt mama, tatăl si bunicii. Aceştia, prin comportamentul şi atitudinea lor, vor influenţa 
dezvoltarea psihică a copilului. Primele cuvinte, deprinderi, gesturi, comportamente copilul le învaţă de la 
cei care sunt în preajma sa. Ambianţa familială influenţează temperamentul copilului. Dacă în casă este 
înţelegere şi veselie, temperamentul copilului va lua un aspect calm şi de bună dispoziţie. În primii ani de 
viaţă rolul familiei este esenţial. Copilul învaţă imitând comportamentul adulţilor din jurul său, fără a fi 
conştient. Din această cauză, la vârstă mică, nu se poate cere copiilor altă comportare decât cea observată 
la părinţii săi. Nu toate familiile sunt orientate de aceleaşi valori şi atitudini în creșterea şi educarea copiilor. 
Părinţii aparținând unor categorii socio-economice diferite transmit copiilor lor valori diferite. Copilul știe 
încă de la o vârstă fragedă, din familie, care sunt lucrurile bune și care sunt lucrurile rele, mama și tata sunt 
primii educatori, părinții îl învață și le servesc drept model. Sunt situaţii în care, chiar dacă experienţa 
părinţilor nu a fost una exemplară în familia din care au făcut parte, tinerii au reuşit să se autoeduce, să-şi 
formeze singuri propriul sistem de valori.  

 În familie şi şcoală se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. 
În realizarea acestor sarcini părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine si ce 
e rău, ce e drept si ce e nedrept, ce e frumos si ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil 
să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndruma 
să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. Familia contribuie şi la educaţia estetică a copilului, părinţii 
fiind cei care realizează contactul cu frumuseţile naturii( culorile si mirosul florilor, cântecul păsărilor, 
verdele câmpului, etc), cu viaţa socială( tradiţii, obiceiuri străvechi, etc).  

 Ideea de la baza expresiei “cei şapte ani de-acasă” este că normele de conduită şi convietuire se 
învaţă în familie. Şcoala şi alte medii educaţionale vor consolida şi, eventual, corecta normele deja deprinse 
în familie. Educaţia timpurie care se realizează în grădiniţa vine în ajutorul părinţilor. Eventualele carenţe 
în educaţie se pot corecta în aceste instituţii sub atenta îndrumare a educatoarelor, învăţătoarelor şi 
profesorilor, dacă şi copilul este cooperant şi înţelegător.  

 În general, se spune despre un tânăr că are “cei 7 ani de-acasă” dacă respectă şi aplică cu stricteţe 
anumite reguli nescrise dar transmise din generaţie în generaţie: respectă regulile de politeţe, nu este 
agresiv, nu râde de slăbiciunile sau defectele fizice ale unei persoane, este corect şi cinstit, respectă regulile 
de igienă. Mai sunt de actualitate acestea sau sunt perimate? 

 Bunicii noştrii ne-au transmis virtuţi precum: bunătatea, cinstea, adevărul, sinceritatea, dreptatea, 
corectitudinea. Câţi dintre noi mai preţuim aceste valori?  
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FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR 
ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 
KORK MIHAELA 

 
Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca 

mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, 
prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie.  

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea.  

Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină 
în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor 
sociomoral.  

Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de 
învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor.  

Alături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia 
omului. De educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele 
educative exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de 
tineret.  

Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un 
"grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune". În societatea 
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă.  

Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii 
acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul timpului viaţa 
în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi tinerilor.  

Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este 
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.  

Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea 
socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă").  

 Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, 
indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 
ochii minţii şi le urmează.  

 Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca 
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 
Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.  

Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei 
moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia 
formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia 
nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel 
cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi 
sportive, şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei. Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa 
de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este îndeplinit cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la 
divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului, copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi 
admonestat. Cauzele nerealizării şcolare (eşecul scolar sau insuccesul şcolar) sau a subrealizării determinate 
de condiţiile de mediu familial sunt: Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi 
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(include respingerea, supraprotecţia acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. 
Copilul respins este brutal, singuratic, necomunicativ, certăreţ, etc. ); 

Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv; Atitudine 
severă faţă de copil (climat hiperautoritar), copilul devine apatic, indiferent, protestează, se revoltă. Se 
conturează trei tipuri de copii: copilul-pitic-considerat fiinţă lipsită de valoare, care trebuie să fie mereu 
certată, copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigenţelor părinţilor şi copilul-
sălbatic, care are porniri neapărat urâte şi de aceea trebuie ,,dresat’’ ; 

Atitudini negative faţă de profesori, școală, activitatea intelectuală. Rolul familiei este foarte 
important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral și estetic. 
Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca mediu 
educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, prin 
factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinţi-
pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare-precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele 
educaţionale constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea 
concepţiei despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. 
Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în 
mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor 
sociomoral. Familia este partenerul tradiţional al şcolii. Aceasta influenţează atitudinea copilului faţă de 
învăţătură, de aceea şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor.  

In consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu educațional 
care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă îm învățare. În acest 
sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se simtă confortabil si, pe cât 
posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de eșec. Dacă interacțiunile dintre 
familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor relații se vor simți mai puternic 
conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește ajutorul pe care îl pot oferi elevilor 
în procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar implicare lor depinde de măsura în care sunt 
invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.  
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CEI 7 ANI DE ACASA: NORME ȘI VALORI ESENȚIALE PENTRU 
SUCCESUL VIITORULUI COPILULUI 

(STUDIU DE SPECIALITATE) 
 

ÎNV. KOVACS ILONA – ÉVA / ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GAAL MOZES,, 
 
 Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se invață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Cei 7 ani de acasă și comportamentul copilul 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

2 scenarii posibile 
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 

copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”.  

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Responsabilitatea aruncată pe umerii părinților? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Educația primită în familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-

i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  
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 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
Bibliografie:  
https: //www. desprecopii. com/ 
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EDUCATIA IN FAMILIE 
CEI SAPTE ANI DE ACASA! 

 
AUTOR: KOVACS SUSANA 

GRADINITA CU P. P. ”PARFUM DE TEI”- CLUJ-NAPOCA 
 
Primi şapte ani din educaţia copilului au o importanţă deosebită, ceea ce influenţează următoarele 

etape din viaţa lui. Este vorba despre educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi şi bunici la formarea 
personalităţii şi comportamentului până merge la şcoală, deoarece copilul îşi petrece cel mai mult timp cu 
familia, iar membrii ei au cea mai mare influenţă asupra lui.  

 Când ne gândim la un copil cu ,,cei 7 ani de acasă”, ne gândim la un copil bine crescut, care se 
comportă cuviincios cu adulţii şi cu cei de vârsta lui. Această expresie defineşte tot bagajul de cunoştinţe, 
deprinderi, comportamente şi atitudini acumulate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj ...  

Un copil educat în cei şapte ani de acasă se va purta manierat cu cei din jurul său şi se va integra mult 
mai uşor în societate. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate.  

Copilăria este o etapă în viaţa unui om, când el poate fi format cu uşurinţă de către familie, care 
răspunde totodată de cele necesare copilului şi care lasă influenţe adânci în viaţa acestuia. Copilul este 
pregătit să primească informaţii, de aceea este important cum sunt transmise aceste informaţii şi de către 
cine.  

Copilului căruia nu-i este asigurat confortul fizic şi afectiv, va avea greutăţi, nu va avea încredere în 
sine şi va fi ruşinat. Familia trebuie să fie suportul principal să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să-i ofere 
primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară. Tot familia este cea care-i impune primele norme şi reguli 
de conduită, dar şi climatul socio-afectiv. Va trebui să ne impunem anumite restricţii, conduite şi chiar 
moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte atât din întâmplările 
frumoase din viaţa noastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, 
de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, 
iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate.  

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

Copilul trebuie educat cu grijă şi afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, 
fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai 
ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

Familia formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală 
şi colectivă şi de altruism. În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de 
participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. Toate activităţile care se desfăşoară împreună 
alături de părinţi, consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, 
convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. Încă din familie copilul începe să se cunoască pe sine, 
să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod 
constant în devenirea sa ca adult.  

De la o anumită vârstă educaţia copilului se împarte între familie şi grădiniţă, apoi între familie şi 
şcoală, ajutând astfel să şlefuiască ceea ce a realizat familia şi să completeze golurile din procesul instructiv-
educativ, să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

 „Cei 7 ani de acasă” sunt esenţiali pentru a pune baza unei educaţii corecte, este perioada cea mai 
importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament 
normal sau deviant. Aceşti ani îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu. Aşa cum 
ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, deoarece ,,copilul este oglinda părinţilor” aşa 
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vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează 
părinţii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

KOVATS ÉVA IREN 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIRCEA ELIADE”-SATU MARE 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem, că un copil 
are cei 7 ani de acasă, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună ,,mulţumesc, ” ,,te 
rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. De foarte multe ori, în special în situațiile 
în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei personae, ori a unui copil ne gândim, că nu este educat 
corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-acasă”. Replicăm astfel considerând, că nu a primit o 
educație potrivită, ori nu și-a însușit diverse norme, ori reguli de politețe. În special, aceasta expresie 
definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini acumultate în primii sapte 
ani de viată. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din 
perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de 
informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Se numesc „cei 
sapte ani de-acasa” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special pâna la vârsta de 3 
ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

Ce pot învața copiii în cei șapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curațenie și exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; 
– bune maniere și comportament; 
– limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre părțile de vorbire); 
– modul de a relaționa cu ceilalti și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

– consecvența în realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atenției; 
– perseverența în realizarea unei sarcini; 
– alegerea motivelor și motivatiilor atunci când vrea să facă ceva.  
O scurtă istorie a studiilor privind psihologia copilului ne amintește, că acesta se dezvoltă în familie, 

își începe incursiunea în lumea cunoașterii între persoane cunoscute, de încredere, stabile. Sintagma ”cei 
șapte ani de-acasă” se referă la conduite și comportamente, informații și deprinderi pe care copilul le învață 
între cei dragi. Nu există o rețetă pentru a ”obține ” copilul perfect. Regulile clare, impuse și asimilate încă 
din primul an de viață, consecvența respectării acestora reprezintă limitele între care copilul se simte comod, 
în siguranță. Un copil care trăiește într-un climat familial cald, primitor, încurajator va fi un copil liber. 
Tabloul personalității acestuia este marcat de: originalitate și spontaneitate, jocuri de construcție/de 
invenție, autonomie și abilitate în rezolvarea situațiilor, perseverență în atingerea scopului, concentrare, eu 
puternic, tendință de a se impune/de a fi lider. (P. Osterreith, ”Copilul și familia”)După cum menționa Paul 
Osterrieth în lucrarea ”Copilul și familia”, viața părinților ”constituie o aventură întotdeauna originalăși 
unică”.  

În concluzie, ”cei șapte ani de-acasă” pot ajuta copilul să-și interiorizeze regulile, informațiile și să-
și demonstreze abilitățile, astfel încât pentru următorul pas – integrarea optimă în mediul școlar- succesul 
și performanța să fie asigurate. Condițiile din societatea actuală, posibilitatea de a crește copilul până la 2 
ani acordată în egală măsură mamei sau tatălui, dar și cantitatea și calitatea studiilor privind psihologia 
copilului, accesul la aceste informații facilitează apropierea și înțelegerea mai profundă a copilului. Ele 
oferă acestuia ”serioase șanse de a trăi mai integral copilăria și de a deveni un adult mai puțin infantil, mai 
împlinit, mai sigur de sine, mai generos”, oferind în același timp părinților ”aceleași șanse de a deveni mai 
autentic adulți datorită experienței unei paternități și maternități profund trăite”.  
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EDUCATIA IN FAMILIE 
CEI SAPTE ANI DE ACASA! 

 
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: LACATUS CARMEN ANDREEA 

GRADINITA RAZA DE SOARE, TARGOVISTE 
 
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă.  

 Familia este un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, 
evoluează împreună și adaugă elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste 
schimbări însă, se poate spune că „instituția familiei rămâne stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83).  

Totodată, se poate afirma că termenul de „familie” nu mai surprinde realitatea caracteristică a 
generațiilor precedente, tocmai datorită acestei schimbări. De-a lungul timpului, familia a fost definită în 
mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin 
doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică 
și/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I, 1998, p. 17).  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie.  

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral, estetic ș. a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale 
(despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte 
spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor.  

 Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul in care părinții se implică în procesul de 
învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie 
să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, 
nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, 
ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține.  

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 
care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159).  

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu 
școala este orientarea școlară si profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei 
școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, intențiile pozitive sunt sursa greșelilor lor 
deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere.  

În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care vechea 
structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie alternativă 
(familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe căsnicii etc). 
În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru 
care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate.  
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“CEI ȘAPTE ANI DE ACASA” IMPORTANȚI PENTRU VIAȚA 
 

PROF. INV. PRIMAR LACATUȘU MONA-ALISA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SCORȚENI, JUD. BACAU 

 
Pentru copil, familia este agentul inițial și primar de socializare. Pe de altă parte, ea reprezintă un 

prim instrument de reglare a interacțiunilor dintre copil și mediul social. Are rolul central în asigurarea 
condițiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiții ce stau la baza structurării 
personalității individului.  

Copilăria este cea în care individul se formează și își construiește bazele atitudinilor sociale. Această 
perioadă de viață este legată fundamental de familie și de valorile promovate de mediul socio-cultural al 
acesteia.  

Dacă analizăm familia în raport cu creșterea și educarea copiilor, putem identifica următoarele 
elemente, ca funcții:  

 Biologică (de procreeere și securitate biologică); acest lucru evidențiază ideea că orice copil are o 
familie, ceea ce este de importanță majoră în educație; 

 Economică, de creare a condițiilor necesare satisfacerii nevoilor de bază; 
 De securitate afectivă, pentru că mediul familial este cel mai important în asigurarea climatului 

emoțional necesar unei dezvoltări armonioase a copilului; 
 De integrare socială primară, știut fiind faptul că familia constituie și definește primele relații 

sociale la care participă copilul, relații care pun amprenta pe dezvoltarea socială viitoare; 
 De reglare a interacțiunilor dintre copil și mediul social larg, familia constituind un “tampon” între 

problemele societății și copil, care, cu vulnerabilitatea sa, devine firesc să fie ocrotit, sprijinit și încurajat 
de familie.  

Toate aceste considerații argumentează faptul că modul de relaționare din familie, climatul afectiv și 
modelul socio-cultural al acesteia sunt importante în construirea comportamentelor sociale și în integrarea 
socială a fiecărui individ. Prin relațiile sale cu mama, cu tata și cu frații, copilul se integrează în relațiile 
sociale, se apropie de societate, își cunoaște valoarea și începe să-și formeze imaginea de sine.  

Construcția imaginii de sine și a încrederii în forțele proprii au loc în primii ani de viață, ani care în 
mod normal și natural, sunt petrecuți în familie.  

Învățarea primelor comportamente sociale, prin imitație și prin interacțiune se produce în mica 
copilărie și e dependentă de tipul relațiilor din familia de origine. Astfel, Adler consideră că sentimentul 
social începe cu raporturile dintre copil și părinți și dintre frați și surori, care se construiesc în familie. La 
școală sentimentul social este numai pus la încercare și exersat.  

Exersarea competențelor psihosociale de bază în cadrul familiei, oferă copilului condițiile unei 
socializări efective. Oricât de importante pentru devenirea copilului ar fi influențele procesului de 
învățământ în tot acest timp este membru al unei familii. Este deja cunoscut faptul că valorile socio-morale 
ale familiei nu corespund perfect dintotdeauna cu valorile promovate de școală, și de aici apar obstacole și 
chiar conflicte în dezvoltarea conștiinței morale a copilului.  

În concluzie, familia este unicul grup social caracterizat de determinările naturale și biologice, 
singurul în care legăturile de dragoste și consangvinitate capătă o importanță primordială prin interacțiunile 
multiple determinante între toți membrii ei. În acest creuzet de relații, valori, sentimente, copilul primește 
forța imboldul principal al dezvoltării sale.  

Familia este pentru copil cea mai importantă instituție socială și mediul unic, natural și social în care 
se dezvoltă ca om și ființă socială. Orice intervenție educațională are nevoie de sprijinul și susținerea 
părinților pentru a fi efectivă și eficientă în viața copilului.  
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CONSIDERAȚII PERSONALE DESPRE EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR LACHE SORINA 
 ȘCOALA PRIMARĂ BÂRZEȘTI 
 COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

 JUDEȚUL VASLUI 
 
 ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp 

potrivit, înviorează câmpul”, spune cu înțelepciune un proverb românesc. Puiul de om, de când apare pe 
pământ este, în principal, în grija mamei. Mama îl învață să pășească, să rostească primele cuvinte, să 
mănânce cu mâna dreaptă, să se spele pe față. Mama îl alintă, îl mângâie, îi oblojește rănile provocate de 
căzături, îl dojenește, îl ceartă, atunci când este cazul, îl încurajează când este greu și știe să-i spună o vorbă 
bună când lumea i se pare ,,piciului” prea mare și prea greu de pătruns. Tata este exemplul de urmat, stâlpul 
casei, exigența, severitatea. El nu prea are timp de educație. Cu tata nu prea se poate glumi! Vocea lui gravă 
îl cam sperie pe micuț. Mâinile lui aspre de muncă nu știu să alunge febra de pe fruntea copilului, așa cum 
știe mama. Nu știe să facă supa de pasăre, vindecătoare, nici ceaiul care alungă răceala, nu știe să deretice, 
să spele cămășuța ... Adevărul e că mi-e dor de acea perioadă când oamenii din sat aveau bun simț, respect 
pentru preotul din sat, pentru învățătorul de la școală și moașa care aducea pe lume copiii, când se salutau 
pe ulițele satului, când existau reguli nescrise de conduită păstrate cu sfințenie de la bătrâni și respectate de 
către toți sătenii. Era un mod natural și eficient de a face educație în familie pentru că ce vedea copilul 
acasă, în primii ani de viață, era un exemplu de urmat mai târziu, în adolescență și apoi în perioada 
maturității.  

 E drept că aceste lucruri se petreceau mai demult, că societatea românească a evoluat și educația se 
face în tandem, în echipă, ambii părinți se preocupă de educație în aceeași măsură și în aceeași măsură sunt 
răspunzători de succesul sau eșecul celui mic, acest lucru fiind posibil datorită faptului că fiecare dintre 
părinți lucrează, fiecare aduce bani în casă, fiecare contribuie la bunăstarea și confortul familiei.  

 Sunt învățătoare la o școală din mediul rural de mulți ani și conform sistemului educațional românesc, 
din patru în patru ani (respectiv din cinci în cinci actualmente), preiau pe micii școlari de la doamna 
educatoare, asta în cazul fericit când copilul a frecventat cursurile învățământului preșcolar. De multe ori 
m-am confruntat cu situații delicate când școlarul învăța să zâmbească la școală pentru că acasă nu a văzut 
pe nimeni zâmbind sau unii elevi mă îmbrățișau și spuneau că miros altfel și îmbrățișarea ,,doamnei”era 
vânată de mai toți prichindeii. Așteptam cu nerăbdare să cunosc pe noii mei copii, fiecare generație 
reprezentând o provocare profesională. Eram curioasă să-i cunosc pe părinți, să aflu informații despre 
nivelul de pregătire, capacitatea de comunicare, educația și comportamentul în societate, așteptările față de 
școală în general, față de mine ca învățătoare. De multe ori școlarii povesteau lucruri petrecute în familie, 
pe care nu le înțelegeau, uneori hazlii, alteori triste. Nu voiam să fiu părtașă la asemenea situații dar reușeam 
să îmi creez strategii educaționale care au dat roade peste ani, alături de părinții cu care aveam o relație 
bună, de comunicare permanentă.  

 Familia, ca primă ,,școală” în primii ani din viața unui copil, are responsabilități clare și multiple, 
este cea care oferă primele cunoștințe, primele deprinderi de igienă, hrănire, sănătate, securitate, 
vestimentație dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar 
debutului socio-familial.  

 Întrebarea care apare independent de cerințele societății umane și de dezideratele și planurile 
adulților este dacă familia contemporană este pregătită și dacă are timp pentru îndeplinirea 
responsabilităților educative, să activeze constant ca principalul factor educativ în formarea și pregătirea 
copilului pentru viață.  

 Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească în mod consecvent 
responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de 
principal factor educativ. Am întâlnit și alte familii care, deși doresc să asigure educația corespunzătoare 
copiilor, nu reușesc pentru că nu au pregătirea psihopedagogică necesară, nu au experiență și nici condiții 
adecvate.  

 Educația copiilor în familie presupune desăvârșirea propriei educații a părinților, a sentimentelor, a 
trăirilor, a comportamentelor lor și este imperios necesar să demonstreze o moralitate ireproșabilă, 
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integritate, principii alese, capacitate de înțelegere a responsabilităților pe care și le asumă atunci când aduc 
pe lume un copil.  

 Un rol important în formarea și educarea copilului în familie îl are ,,climatul” care se formează ca 
rezultat al raporturilor comportamentale dintre membrii familiei. Aceste raporturi și caracterul lor pot forma 
,,climatul pozitiv”(favorabil) sau ,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adica formarea copilului ca 
cetățean, ca om. Raporturile dintre părinții si copiii lor sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra 
formării lor ca oameni, ca cetățeni capabili să se integreze în societatea contemporană. Atitudinea în viața 
de zi cu zi a părinților, comportamentul lor, capacitatea de comunicare și de transmitere a sentimentelor pot 
reprezenta modele pentru copii.  

 Iată câteva posibile atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor in formarea profilului 
moral al copilului, pe care le-am descoperit răsfoind Colecția revistelor ,,Tribuna Învățământului”, anii 
2004-2005.  

 ,,Familia severă”- în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitatea și 
echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu masură. Ce s-ar 
întâmpla în cazul în care părinții aplică pedepse corporale copiilor pentru orice abatere ? Atunci copilul va 
crește timorat, cu gândul la pedeapsă, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepartează 
afectiv și efectiv de părinti și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa apar ,,găștile “ de minori 
care au un caracter distructiv. Mai gravă este situația când părinții sunt împărțiți în ,,tabere”: unul sever și 
unul indulgent. Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personaliate pe care nu și 
le dorește niciun părinte pentru copilul său.  

 ,,Familia permisivă” stă la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil va 
fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce 
părinții, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează și se încadrează cu mari dificultăți în colectivitate, la 
școală sau mai târziu la locul de muncă.  

 ,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereușită și sancțiune. Învățătorul trebuie să intervină, după ce află situația reală, prin vizite la domiciliu, 
discuții cu părinții (în particular, nu în ședințe) sugerându-le cu discreție, tact și calm în ce mod și sub ce 
formă se poate atenua și echilibra severitatea. Învățătorul trebuie să fie în postura sfătuitorului și nu a 
judecătorului.  

 ,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșișii. 
Învățătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor rezultate bune la 
învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea fermă în gardă a părinților în legatură 
cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară.  

Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea si 
strictețea) toate însă cu măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
  

PROF. INV. PRIMAR, LACUSTEANU ADELUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALA RUSANEȘTI 

 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
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decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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 ECHILIBRUL ȊN EDUCAȚIE 
 

 PROF. FIZICǍ. LAIU MARILENA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

 ,,MIRON NEAGU ,,-SIGHIȘOARA 
 
 Toți ne dorim sǎ avem copii educați care sǎ fie capabili, sǎ ia cele mai bune decizii ȋn fiecare moment 

al vieții lor datoritǎ unui ECHILIBRU propriu interior.  
 COPILUL este ținta factorilor mai mult sau mai puțin educativi din triada educației FAMILIE-

ȘCOALA-SOCIETATE 
Copiii moderni din zilele noastre sunt privați adesea de valorile de baza ale copilǎriei 
-mișcarea in aer zilnic cel puțin o orǎ 
-alimentație echilibratǎ 
-pǎrinți sa fie prezenți -nu plecați in strǎinǎtate 
-pǎrinți sa fie accesibili -nu distrați sau ancorați si ei in virtual  
-somn suficient 
-jocuri creative atȃt acasǎ cȃt și la școalǎ 
 -obligații clare ȋn familie, la școalǎ 
 Fǎrǎ prezența acestor valori se pierde ȋncet, ȋncet o copilarie armonioasǎ, normalǎ, beneficǎ copilului. 

Folosirea excesivǎ a gadget-urilor obosește celula nervoasǎ și creazǎ o plictisealǎ, o lipsǎ de interes si de 
atenție fața de tot ce oferǎ școala.  

 Un rol important ȋl au parinții care ar trebui sǎ realizeze ECHILIBRUL ȋn formarea copilului ca mai 
apoi școala sǎ clǎdeascǎ pe acest echilibru si societatea cu marea ei diversitate de soluții sǎ aduge doar cǎi 
benefice și sǎ nu poatǎ distruge ce s-a fundamentat solid.  

 Ȋn decursul anilor am observant cǎ parinții sunt prezenți toti la ședințele de la grǎdinița urmȃnd ca sa 
se impuțineze ȋn clasele mici ca mai apoi sǎ fie și mai puțini ȋn clasele V-VIII si chiar absenți total dupǎ 
clasa a VIII-a. Nu e normal deloc acest lucru.  

 Aici ar trebui ca societatea sǎ ofere posibilitatea de a avea o ,,școala a pǎrinților ,,care sǎ intervinǎ 
ȋn a ajuta adultul sǎ realizeze emoțional educația copilul. Pǎrintele sa-si faca timp sǎ fie prezent emoțional 
cu copilul sǎ-l invețe cum sǎ facǎ fațǎ sarcinilor multiple care vin din partea școlii, cum sǎ se comporte, cu 
adulții sau cu colegii. Acest ECHILIBRU creat de pǎrinte poate apoi sǎ fie dezvoltat pe un teren fertil si de 
școalǎ.  

 Copilul de mic imitǎ ȋn primul rȃnd parinții și acest lucru se vede si cȃnd crește.  
Un simplu exemplu vǎ ofer dar foarte elocvent. Dacǎ parintele ȋn acele cȃteva ore cȃt este acasǎ cu 

copilul folosește telefonul mobil excesiv (iarași apare ECHILIBRUL ) și el va dori sǎ butoneze un telefon 
non stop.  

 Se cultivǎ astfel inevitabil deficitul de atenție, somnolența la ore, depresia, tulburǎrile mintale, etc.  
 ,,Școala pǎrinților ,,ar trebui facutǎ chiar ȋn cadrul unui program național prin intermediul mass-

mediei, cu emisiuni educative care sǎ cultive la pǎrinti simțul rǎspunderii pentru educația copiilor. Din 
pǎcate se promoveazǎ de multe ori la TV emisiuni non educative cu accent hazliu pe ,,prostia ,,unor semeni.  

 Sistemul educational cu o programǎ prea stufoasǎ, ȋncarcatǎ la toate materiile face ca mulți elevi sǎ 
obosescǎ repede dupa 3 ore de curs. Am sesizat cǎ dacǎ aduc noțiunile in sfera aplicabilitații lor elevii sunt 
mai atenți. Am sǎ dau cateva exemple strict din materia predat de mine. Mentionez mai ȋntai ca am cǎutat 
un ECHILIBRU chiar și ȋn adaptarea mea ȋn predarea fizicii la gimnaziu acum cand trebuie sǎ ne pliem pe 
necesitațile acestui nou tip de elev.  

 O sǎ dau cateva exemple de bune practici care fac sǎ fie accesibilǎ si plǎcuta fizica la clasele 
gimnaziale 

1. La clasa a VI-a la determinarea vitezei de cǎdere a unui corp putem sǎ mǎsuram distanța și sǎ 
cronometrǎm timpul, ca mai apoi aplicȃnd formula vitezei sa o calculǎm  

2. La clasa VI-a putem calcula valoarea forței de greutate a unui corp dacǎ -i mǎsurǎm mai ȋntai masa 
cu ajutorul balanței.  
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3. La clasa VII-a putem determina energia cinetica a unei mașinuțe de jucarie daca cantarim corpul, 
dacǎ -i calculǎm viteza prin mǎsuratorile amintite la punctul 1 si fǎcȃnd un tabel cu mǎrimile mǎsurate vom 
completa si rubricile cu mǎrimile fizice calculate.  

4. La clasa a VIII-a putem sǎ-i provocam pe elevi ȋntr-un proiect in care sǎ realizeze un circuit electric 
simplu din fire conductoare, becuri mici si o baterie. Urmeazǎ ca profesorul sǎ le punǎ la dispoziție un 
miliampemetru pentru a fi legat ȋn serie ȋn circuitul facut de ei si astfel putem determina intensitatea 
electricǎ.  

5. La cls. VII le-am propus elevilor sǎ -si imagineze un parc de joacǎ si sǎ-l deseneze pe o foaie de 
desen. Au fost foarte ȋncȃntati. Apoi am reprezentat ȋmpreunǎ vectorii forțe care intervin. Pe același desen 
am studiat mecanismele simple din desen : pȃrghia, scripetele, planul ȋnclinat. Se pot analiza astfel 
formulele care dau ECHILIBRUL in cazul mecanismelor simple.  

 Am observant cǎ elevii sunt foarte ȋncȃntați cȃnd pot singuri sǎ facǎ ceva care are aplicabilitate si 
atunci ȋnteleg legile fizice.  

Ȋn decursul anilor am vǎzut de nenumarate ori schimbarea programei școlare dar acel ECHILIBRU 
necesar aprofundǎrii notiunilor de fizicǎ ȋn care sǎ se vadǎ aplicabilitatea formulei ține mai mult de 
inventivitatea si vechimea profesorului la catedrǎ decȃt de structura manualului sau a programei școlare 

 Ȋn acest articol am vrut sa arat ca ECHILIBRUL este dat de un fenomen complex ce existǎ ȋn familie, 
școala, societate dar și ȋn fizicǎ. Ȋn conceperea articolului pentru a sublinia importanța noțiunii din titlu am 
scris de fiecare datǎ așa ,,ECHILIBRUL ,,.  

  
 

244

 



 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROPUNATOR LALU VIORICA-LILIANA 
GPN FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDET BUZAU 

  
Deseori auzim o voce apostrofând un copil pentru o năzbâtie sau pe un tânăr care nu are o conduită 

corespunzătoare - N-ai cei șapte ani de-acasă! De-acasă, vorba vine, căci nu stă copilul doar acasă. Acasă 
înseamnă sămânța sădită, rădăcina, care trebuie atent observată, udată, asezată la soare, hranită si deseori 
orientată in direcția bună pentru a crește dreaptă și a putea sa încânte.  

 Șapte ani este vârsta când lumea se vede ca-n poveste, iar oamenii din jur, personaje care mai de 
care mai haioase, rele sau bune, frumoase, urâte, leneșe sau viteze. Între hotarele celor șapte ani jocul este 
munca, este binele, este datoria, este idealul vieții.  

 Șapte ani este copilăria pe care nu ne-o putem imagina fără râsete si joc. Un copil care nu știe să se 
joace, -un mic bătrân, este un adult care nu va ști să gândească.  

„Copilăria este ucenicia necesară vârstei mature, iar prin joc copilul îşi modelează propria sa statuie” 
(J. Chateau, 1967) 

 Jocul este considerat o strategie optimă pentru promovarea îngrijirii timpurii şi a dezvoltării. Jocul, 
în contextul ataşamentului securizant oferit de adulţi, oferă copiilor bogăţia, stimularea şi activitatea fizică 
de care au nevoie pentru dezvoltarea creierului pentru învăţarea viitoare. Pentru adulți reprezinta un turn de 
la înalțimea căruia se vede copilul crescând si îmbogățindu-se cu toate deprinderile si abilitătile, cu toate 
calitățile bune și nu prea bune.  

Un adult care nu a avut parte de joc in copilărie are o privire tristă si fiindcă ochii sunt fereastra 
sufletului va avea un suflet trist.  

 Jocul reprezintă o cale de transmitere şi păstrare a culturii autentice, de cunoaştere şi intercunoaştere; 
Exprimă dorinţe, negociază, împărtăşesc idei, experienţe, imită aspecte din viaţa cotidiană.  

Prin joc el pune în acţiune posibilităţile care decurg din structura sa particulară; traduce în fapte 
potenţele virtuale care apar succesiv la suprafaţa fiinţei sale, le asimilează şi le dezvoltă, le îmbină şi le 
complică, îşi coordonează fiinţa şi îi dă vigoare.  

Jocul este o experienţă naturală, universală; 
 În jocurile simbolice despre familie copilul interpretează rolurile părinţilor şi ale celorlalţi membri 

ai familiei aşa cum i-a cunoscut, au relaţionat cu el; utilizează expresiile acestora, imită atitudinile faţă de 
el şi faţă de mediul apropiat, transpune în plan imaginar viaţa reală, prelucrând-o conform aspiraţiilor sale, 
tendinţelor, dorinţelor.  

Un copil care provine dintr-o familie uniparentală va interpreta rolul tatălui pe care nici nu-l cunoaşte 
aşa cum şi-ar dori să fie, să existe în viaţa lui (merge la plimbare, îi cumpără dulciuri şi jucării).  

 -Așa că, dragi părinți rămâneți doi, pentru puterea de mai târziu a copilului vostru. Tot ce înseamnă 
unitate, optimism, dragoste si căldura este procesat si interiorizat la nivelul basic al copilului și este de ajuns 
ca el să crească vertical.  

Comportamentele de joc ale copiilor sunt fundamentul creativităţii la vârsta adultă.  
Sentimentul de siguranţă, încredere şi acceptare pe care i le conferă contextul jocului, permit copilului 

să îşi exprime emoţiile, să-şi asume riscuri, să încerce să experimenteze, să descopere lucruri noi, să treacă 
peste dezamăgiri, nereuşite.  

 -Așa că, dragi adulți- părinti, bunici, educatori, participaţi la jocul copilului dacă vă acceptă, jucaţi-
vă efectiv cu copilul, stimulaţi-l să manipuleze obiecte şi situaţii, diversificându-i modurile şi modalităţile 
de joc, astfel va ajunge sa aiba incredere in forțele lui, să devină un bun executant, să iubeasca munca și 
rezultatele muncii lui.  

Folosiţi toate ocaziile pentru a dirija atenţia copilului spre obiectele şi evenimentele naturale/reale 
care pot stimula şi satisface curiozitatea sa, comunicați cu copilul și nu ezitați să-i răspundeți la ploaia de 
întrebări. Va ajunge poate un bun militant pentru o lume mai curată, poate un membru Greenpeace.  

Îmbogăţiţi cunoştinţele copiilor cu teme variate despre evenimentele, lucrurile, fenomenele din lumea 
înconjurătoare, lărgiţi tematica şi arealul de subiecte (Vorbiţi copilului despre naşterea lui, despre botez, 
despre evenimentele religioase pe care le sărbătoriţi, despre tot ce se întâmplă şi el este părtaş, satisfaceţi-i 
orice curiozitate cu explicaţii adecvate nivelului său de înţelegere); 
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Jocurile de mişcare mobilizează copilul, educă atitudini, comportamente, dezvoltă stări 
emoţionale, sentimentul de apartenenţă, spiritul de cooperare, sentimentul de altruism, prietenie, ceea 

ce va deveni mai târziu cartea de vizită a unui OM.  
 Jocul influenţează pozitiv dezvoltarea ulterioară a copilului, prin joc se declanşează mecanismul 

propice cultivării unor calităţi morale: perseverenţă, curaj, iniţiativă, precum şi educarea voinţei, a stăpânirii 
de sine, autocontrolul.  

 Fiecare copil este diferit; acest lucru este ceea ce îl face să fie special. Există, cu siguranţă, câteva 
lucruri esenţiale comune tuturor copiilor: au nevoie de dragoste; au nevoie de securitate; de hrană bună; de 
sprijinul nostru ca să crească, să se dezvolte sănătos şi să înveţe.  

Lumea copilului este în schimbare… pentru copil este evident că lumea conţine şi alte persoane decât 
cele cu care este el obişnuit şi în care are încredere, în primul rând părinţii. Independenţa este dorinţa 
copilului de a acţiona în viaţă în funcţie de experienţa lui. De aceea se spune: „Dacă-i doreşti binele 
copilului, lasă-l să se descurce fără tine” Trebuie cultivata o imagine pozitivă despre sine, pentru că părinţii 
au această imagine. Dar imaginea pozitivă despre sine trebuie să accepte imaginile celorlalţi despre ei înşişi 
şi trebuie să coexiste cu acestea. Egalitatea şi cooperarea nu se câştigă uşor. Din copilarie orientarea spre 
integrare aplaneaza eventualele frustrari.  

 Socializând, copilul îşi dezvoltă limbajul, care are un rol important în evoluţia inteligenţei, precum 
şi a întregii personalităţi. Comunicarea este esenţială în formarea lui ca fiinţă socială.  

Când evaluăm un om, nu punem un stigmat ci, trebuie să luăm in considerare mediul din care provine 
cu obiceiurile, traditiile, normele de comportament, religia, etc.  

 Educaţia timpurie are efecte pozitive asupra integrării sociale a adolescentului şi adultului. Copiii 
proveniţi din medii socio-economice defavorizate, care au beneficiat de o educaţie timpurie adecvată, 
parcurg un traseu şcolar mai lung, se reduce comportamentul delicvent, rate mai scăzute de abandon şi o 
dorinţă mai mare de a fi integraţi în societate.  

Pentru fiecare dintre noi, familia a jucat şi joacă un rol foarte important în vieţile noastre.  
Familia este unicul grup social caracterizat de determinările naturale şi biologice, singurul în care 

legăturile de dragoste şi consanguinitate capătă o importanţă primordială. J. S. Bruner considera că, 
admiţând ca toţi oamenii sunt în esenţa lor umani, această umanitate este data de tipul de copilărie pe care 
l-au trăit. A. Berge considera familia un fel de cooperativă de sentimente, care îndulceşte pentru fiecare 
membru, loviturile vieţii, dispersând efectele asupra tuturor.  

Familia este primul grup social (mediul primar de socializare) din care face parte copilul. Mediul în 
care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează pentru viaţa îl oferă familia. 
Are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii 
ce stau la baza structurării personalităţii individului.  

Apariţia unei persoane micuţe în orice familie, care la început este complet dependentă de adulţi şi iţi 
inspiră tandreţe, aduce cu ea un enorm sens al responsabilităţii, privind modul în care să o îngrijeşti şi s-o 
educi.  

 Părinţii sunt primii educatori cu care copilul interacţionează constant încă din prima zi a vieţii.  
 Familia este modelul pe care copilul îl imită; modul de viaţă al familiei este principalul reper în viaţă 

al copilului, el este internalizat puternic în anii copilăriei; 
Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea 

personalităţii lui.  
 Părinţii, copiii şi comunitatea se influenţează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 

poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. Poate să se comporte ca o sursă 
de forţă şi siguranţă, sau ca o restricţie a dezvoltării. La rândul lor, părinţii pot influența comunitatea, 
deopotrivă ca indivizi sau ca membri ai unui grup. Ei pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii şi 
la fixarea priorităţilor sociale.  

 
Bibliografie:  
-Ghid de bune practici pentru educatia timpurie, 2008 
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SA CONSTRUIM IMPREUNA CEI 7 ANI DE ACASA! 
 

PROFESOR INVATAMANTUL PRIMAR  
LARIU-RUSU-MOVILA GHEORGHITA 

LICEUL ,,VASILE CONTA” TARGU-NEAMT 
 
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASA ȘI COMPORTAMENTUL COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LASLEA CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 21 SIBIU 

 
 Pornim de la ideea de bază : normele de conduită se învață din familie. Școala și alte medii 

educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja deprinse din familie.  
 Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 

să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  
 Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, 
începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de 
sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Educația primită în familie 
 In mod tradiţional, un copil „bine crescut” ar trebui :  
-să salute - prima normă de conduită este învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
- să se comporte „ frumos „în public - un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi sa 

converseze, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
- să se comporte cu prietenii - manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

- să inteleaga normele sociale - prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”; 

 - să respecte manierele la masă - o bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, 
respectul comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

-să recunoască greşelile - „imi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect.  

 Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 
dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.  

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

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; 
– bune maniere și comportament; 
– limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topica ori dezacord dintre părțile de vorbire); 
– modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurator (este 

certat de cineva, i se ia jucaria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc); 

– consecvența în realizarea unei sarcini; 
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 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  
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250

 



EDUCAREA DURABILĂ A ŞCOLARULUI PENTRU INTEGRAREA ÎN 
SOCIETATEA CUNOAȘTERII:  

 COLABORAREA DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LĂȚA VIORICA ANGELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SCAEȘTI  

 
 În această lume în permanentă schimbare, aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel, părinţii, 

cadrele didactice, comunitatea locală se străduiesc împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a 
educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte.  

Colaborarea dintre familie şi şcoală este un factor esenţial în procesul de educare a şcolarilor. Numai 
împreună putem reuşi să dăm societăţii un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, 
capabil să relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să accepte diversitatea culturală, să vibreze la trăirile 
membrilor din lurul său, să manifeste solidaritate, să facă faţă cerinţelor societății aflate într-un ritm 
accelerant al schimbării.  

Familiile în societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru 
obţinerea atenţiei copiilor şi, uneori, din dorinţa de a le oferi siguranţa economică, petrec mai puţin timp cu 
cei mici. Dacă mai există şi lipsă de comunicare între şcoală şi familie, situaţia devine mai complicată. De 
aceea, şcolile încearcă să vină în întâmpinarea părinţilor prin organizarea unor activităţi comune, un rol 
important avându-l lectoratele deoarece prin intermediul acestora cadrele didactice îi pot îndruma pe părinţi, 
îi pot face să înţeleagă rolul pe care îl are parteneriatul şcoală-familie în procesul de instruire a copiilor sau 
pentru părinții care nu dispun de timp pentru a se prezenta la școală- creearea unei rețele virtuale care să 
faciliteze accesul acestora la orice informație despre copil (elev), instituția de învățământ sau cadrele 
didactice.  

Parteneriatele eficiente sunt planificate şi implementate cu grijă, personalul şcolii trebuie să se 
instruiască şi să ceară la nevoie ajutorul unor specialişti în consiliere şcolară pentru a pune în practică 
cooptarea părinţilor. Un prim pas este evaluarea, la începutul anului şcolar, a nevoilor, perspectivelor şi 
modelelor părinţilor, în ceea ce priveşte implicarea şcolară. Această evaluare îl ajută pe cadrul didactic în 
planificare şi în transmiterea mesajului către părinţi că le este apreciată opinia şi că va fi luată în considerare 
de către şcoală.  

În urma unui studiu realizat în SUA- Florida- cercetătoarea Bonnie McReynolds a constatat că :  
 Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un mediu sigur de 

învăţare şi de achiziţii ale elevilor.  
1. Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia 

copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, scăderea 
fenomenului delincvenţei.  

2. Toţi părinţii doresc cea mai bună educaţie pentru copiii lor.  
3. Majoritatea părinţilor vor să se implice mai mult în educaţia copiilor lor, dar mulţi nu ştiu cum să 

procedeze.  
4. Majoritatea cadrelor didactice simt că implicarea părinţilor este o parte vitală a succeselor, dar 

mulţi nu ştiu cum să-i implice pe aceştia.  
5. Şcolile trebuie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor.  
6. De modul în care şcolile ştiu să-i încurajeze pe părinţi ca să se implice depinde participarea sau nu 

a acestora la acţiunile comune cu şcoala.  
7. Şcolile trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua împreună decizii cu 

privire la educaţia copiilor lor.  
 
Conform acestui studiu, părinţii se pot implica în calitate de parteneri în educarea elevilor, alături de 

şcoală, în următoarele situaţii :  
  LUAREA DECIZIILOR 
 Dacă până în prezent acest parteneriat şcoală-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori 

considerat „responsabilitatea şcolii”, acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. Analizând documentele 
recente emise în cadrul Consiliului Europei (organizaţie internaţională cu rol important in stabilirea 
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standardelor educaţionale internaţionale, şi care influenţează major politicile sociale, respectiv 
educaţionale, în cadrul Uniunii Europene) se remarcă o nouă abordare privind dezvoltarea acestui 
parteneriat.  

 Îi încurajează pe părinţi să stabilească ţelurile de atins pentru copiii lor şi pe cadrele didactice să 
stabilească obiectivele de realizat mai departe pentru obţinerea succesului şcolar pentru asigurarea unui 
viitor sustenabil. Obiectivele sunt precizate la începutul anului şcolar şi pot fi scrise într-un contract între 
părinţi, cadrele didactice şi elevi. Acest contract poate lista responsabilităţile fiecăruia şi este semnat de 
fiecare dintre participanţi. Scopul contractului este acela de a-l ajuta pe elev să înveţe, mai ales dacă fiecare 
elev are pentru el anumite obiective specifice, stabilite în colaborare părinţi-cadru didactic.  

 Acest tip de contract se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu 
profesorii şi implică colaborarea părinţilor în activităţile şcolare, nu numai sub aspect economic, respectiv 
de a participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-
cultural. Această tendinţă prezentă deja în unele ţări vest-europene.  

 ACORDAREA SPRIJINULUI  
 Părinţii îşi sprijină copiii în multe feluri : le oferă hrană, îmbrăcăminte, protecţie, dragoste, dar ei 

trebuie să –i ajute şi cu activitatea școlară.  
 A le arăta copiilor că şcoala este importantă se poate face în mai multe moduri, dar colaborarea cu 

şcoala este cea care duce la obţinerea unor rezultate bune în procesul de învăţământ. Putem aminti aici 
lectoratele cu părinţii, cu activităţi practice, pe ateliere de lucru şi cu informaţii cât mai complete după o 
consultare în prealabil a părinţilor cu privire la temele de abordat, care i-ar interesa pentru a-şi putea ajuta 
copiii şi pentru a fi pe aceeaşi lungime de undă cu şcoala. Ideal ar fi să existe la biblioteca şcolii materiale 
pe care părinţii le pot consulta, sau posibilitatea păstrării unei legături electronice pentru părinții care ne se 
pot prezenta la școală din diverse motive, venind astfel în întâmpinarea acestora pentru rezolvarea 
problemelor ce apar în mediul școlar sau mediul familial.  

 Chiar dacă şcoala organizează activităţi frumoase şi utile pentru părinţi şi pentru copiii lor, este 
posibil ca participanţii să nu fie într-un număr foarte mare, atunci ar fi posibil ca, prin iniţiativa părinţilor 
de a organiza la rândul lor unele activităţi, să se vadă cu adevărat că acestora le pasă, şi ar exista mai multă 
deschidere şi cooperare.  

 Comunicarea constantă, continuă cu părinţii, pe parcursul anului şcolar, pe teme ca: regulile clasei, 
aşteptările, scopurile, progresul sau regresul elevilor la învățătură, îi implică pe aceştia în procesul 
educaţional.  

 Părinţii sunt informaţi la şedinţele lunare sau în scris sau electronic în legătură cu acele concepte 
care sunt de predat, ce trebuie aprofundate, consolidate acasă, tipurile de acţiuni la care pot colabora părinţii 
în perioada următoare.  

 Comunicarea dintre părinţi şi cadre didactice vizează, dar nu se limitează la situaţia şcolară, 
politica şcolii în ceea ce priveşte elevii, proceduri, activităţi comunitare, opţiuni educaţionale, modalităţi în 
care familia poate ajuta şcoala.  

 Conform unui studiu pe tema comunicării dintre familie şi şcoală, s-a constatat că este bine ca 
părinţii să fie înştiinţaţi şi când copilul are o performanţă notabilă. Astfel, familia are oportunitatea de a 
privi mai încrezătoare informaţiile despre şcolar şi în urma unei astfel de abordări este mai receptivă la 
sugestiile cadrelor didactice.  

 „Părinţii trebuie să se implice ca profesori, elevi, susţinători şi avocaţi ai copiilor lor. ” (Bonnie 
McReynolds) 

 
Bibliografie:  
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 DEZVOLTAREA PSIHO-SOCIALĂ A COPILULUI PREŞCOLAR 
 

P. I. P. LAUDA FLORINELA 
GRADINITA NR. . P. P. NR. 5, TURNU MAGURELE 

 
Copilăria simbol al bucuriei, al primăverii şi al zborului uman, al expansiunii sufleteşti creatoare, dă 

marele start pentru acea sublimă competiţie a omului cu el însuşi, viaţa. Copilăria este una din marile valori 
ale vieţii.  

Este unanim recunoscut faptul că perioada de la 3 la 6 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde 
urme asupra personalităţii în devenire, deoarece ea este perioada receptivităţii, mobilităţii şi flexibilităţii 
psihice cele mai pronunţate.  

Copilul este receptiv şi sensibil la universul de valori ale naturii şi culturii, la evenimentele imediate, 
cât şi la cele privind fenomenele social–umane de mai mare anvergură. El asimilează şi acumulează valorile 
rezultate din experienţe proprii prin care îşi construieşte sau îşi modelează permanent propriul univers.  

Mica fiinţă umană este extrem de sensibilă la viaţa naturii cu toate miracolele ei. Cunoaşterea realistă 
permite elaborarea unei „filosofii naive” dar viguroase asupra vieţii. Copilul se vrea un cunoscător al 
naturii, al plantelor şi animalelor, al tuturor minunilor universului. De aceea este important ca, în mod 
metodic, cu multă răbdare şi cu permanent simţ al realului, al ştiinţei, să-i alimentăm aceste nevoi de 
cunoaştere, această curiozitate vie. Copilul este foarte receptiv şi în raport cu marele univers al umanului, 
asimilând modele comportamentale diverse. Bazele personalităţii copilului se structurează în cadrul a ceea 
ce putem numi „marile amfiteatre ale copilăriei”.  

Copilul este privit, în evoluţia sa, pornind de la „vârsta afectivităţii pure” când se descoperă pe sine 
şi pe alţii, trecând prin „vârsta marilor ucenicii” odată cu învăţarea mersului, a imitaţiei, a însuşirii vorbirii, 
un interes deosebit prezintă saltul calitativ ce se produce în evoluţia proceselor cognitive prin dezvoltarea 
vorbirii preşcolarului, proces ce atinge nivelul optim de dezvoltare la vârsta de 5-6 ani odată cu apariţia 
limbajului interior. Semnificativ, sub aspect psihologic, este faptul că, pentru copilul preşcolar, limbajul 
devine un instrument de exprimare şi comunicare a impresiilor trăite, a gândurilor şi emoţiilor, a dorinţelor 
şi intereselor sale.  

Se poate spune că succesul sau eşecul de mai târziu în viaţa copilului (inclusiv la vârsta şcolară) 
depinde, într-o mare măsură, de natura şi efectul influenţelor ce s-au exercitat asupra acestuia în perioada 
preşcolarităţii. Apare de la sine înţeleasă necesitatea cuprinderii copiilor de vârstă preşcolară (3-6 ani) în 
grădiniţă. Astfel dacă în familie, mediul educaţional a fost nefavorabil, compensarea se va putea realiza în 
grădiniţă. Aici se poate răspunde unor nevoi şi interese proprii vârstei preşcolare, unor forme de activitate 
specifice copilului.  

Frecventarea grădiniţei îi ajută pe „abătuţi” să se reintegreze în structura familiei. Ei recepţionează 
acum influenţele venite nu numai din partea celor ce le satisfac trebuinţele, ci şi din partea altor membri ai 
familiei, în raport de care ei îşi apreciază şi fixează treptat locul şi rolul. În grădiniţă, i se pun în faţă copilului 
numeroase cerinţe noi, de altă natură decât cele ce acţionau în mediu familial.  

Preşcolarul devine obiectul unor variate influenţe complexe şi mai bine organizate comparativ cu cele 
din perioada precedentă. Bunăoară comunicarea verbală dobândeşte calităţi noi, pronunţia se corectează, 
lexicul devine mai bogat, propoziţiile formate respectă tot mai mult regulile gramaticale.  

Întrebările numeroase pe care copilul le adresează adultului arată prezenţa intereselor cognitive 
primare, a unor elemente specifice gândirii cauzale, cum ar fi dorinţa de a cunoaşte şi înţelege legitatea 
fenomenelor lumii înconjurătoare. De aici marea importanţă ce trebuie acordată cultivării limbajului 
dezvoltării vorbirii orale şi scrise, în general. De volumul şi calitatea deprinderilor de exprimare corectă şi 
cursivă ale copilului preşcolar sunt operaţional responsabile grădiniţa şi familia.  
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IMPORTANTA FAMILIEI IN EDUCATIE 
 

LAZĂR GIGIANA, PROF. INV. PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRĂGĂNEȘTI- GALATI 

 
 Alaturi de scoala si organizatiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupa de educatia 

omului. De educatia oamenilor se ocupa si alte persoane, institutii si organizatii sociale, dar influentele 
educative exercitate de acestea sunt mai putin organizate decat cele care privin din familie, scoala si 
organizatiile de tineret. Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor.  

O mare parte dintre cunostintele despre natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele de 
comportament, elevul le datoreaza educatiei primite in familie. (Utilizarea in limbajul comun a expresiei: 
"A avea cei sapte ani de acasa").  

 Din perspectiva sociologica, familia este institutia fundamentala in toate societatile. Familia este un 
"grup social relativ permanent de indivizi legati intre ei prin origine, casatorie sau adoptiune". In societatea 
romaneasca, suntem familiarizati cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsa. Mai 
exista si un al treilea tip de familie, familiapoligama.  

Preocuparile culturale si sportive, si rezulta o schimbare in mentalitatea familiei. Nivelul de trai scazut 
obliga ambii parinti sa isi gaseasca cel putin un loc de munca pentru a putea asigura un trai decent copiilor. 
In asemenea conditii supravegherea copiilor este limitata, sau este incredintata altor persoane sau institutii 
sociale (ex: cresa, gradinita, etc).  

Un caz aparte il constituie familiile in care unul dintre parinti este somer. Implicit, celalalt parinte se 
ocupa mai mult de copii, dar problema majora a acestei familii este asigurarea celor necesare pentru un trai 
modest. Situatia familiilor in care ambii parinti sunt fara loc de munca este critica, deoarece cu doua ajutoare 
de somaj de abia se poate asigura hrana, neputandu-se vorbi nici macar despre un trai modest.  

SARCINILE FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR  
 Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere:  
1. Fizic  
2. Intelectual  
3. Moral  
4. Estetic  
 1. Familia se preocupa de dezvoltarea fizica a copiilor. Ea asigura hrana si imbracamintea copiilor, 

ii fereste de pericole, le lasa timp de joaca, le creaza conditii cat mai bune de odihna si se ingrijeste de 
sanatatea lor. Un regim rational de viata nu poate avea decat urmari pozitive asupra dezvoltarii sale fizice. 
Familia ii formeaza copilului primele deprinderi de igiena personala si sociala si il obisnuieste sa utilizeze 
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunastarea organismului. In perioada pubertatii, schimbarile 
fiziologice produse in organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizica a copilului; prin indrumari 
perseverente si afectuoase, prin modificarea regimului de odihna, prin crearea unor noi deprinderi igienice, 
familia le va putea rezolva la timpul potrivit.  

 2. Dezvoltarea intelectuala. In cadrul familiei copilul isi insuseste limbajul. Volumul, precizia 
vocabularului si corectitudinea exprimarii copilului depind de munca depusa de parinti in aceasta directie. 
Ca prim factor de educatie, familia ofera copilului aproximativ 90% din cunostintele uzuale (ex: despre 
plante, animale, ocupatiile oamenilor, obiecte casnice etc. ). Familia se preocupa si de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolta spiritul de observatie, memoria si gandirea. Parintii 
incearca sa explice copiilor sensul unor fenomene si obiecte pentru a le putea intelege. Copiii pun cele mai 
multe intrebari in jurul varstei de 3-6 ani, iar parintii ii ajuta sa-si insuseasca un numar mare de cunostinte, 
raspunzand cat se poate de corect si exact.  

Cand sunt in scoala primara, familia vine in sprijinul ei, sustinand "gustul de citit" al elevilor. Cel mai 
important este stimularea curiozitatii copilului de a citi, prin cumpararea unor carti care sa puna bazele unei 
mici biblioteci. In preadolescenta este posibila o deviere de la subiectele strict legate de scoala sau indicate 
varstei fragede; astfel, datoria parintilor este de a indruma copilul sa citeasca ceea ce corespunde varstei 
sale. Dorinta de lectura poate deveni excesiva, copilul sacrificand astfel orele de somn. Copilul obtine 
rezultatele la scoala in functie de modul in care parintii se implica in procesul de invatare. Parintii trebuie 
sa-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite scolare, carti de lectura, manuale scolare etc., cat si 
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niste conditii bune de munca: un birou, un computer si nu in ultimul rand liniste pentru a se putea concentra. 
Parintii trebuie sa-si ajute copiii la invatatura; ajutorul trebuie limitat la o indrumare sau sprijin, nefiind 
indicat sa efectueze temele copiilor. Cu timpul, parintii se vor limita la controlarea temelor de casa si a 
carnetului de note. Deci, atitudinea parintilor trebuie sa fie una de mijloc: sa nu-l ajute prea mult pe copil, 
dar nici sa nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

 3. Educatia morala a copiilor. In familie se formeaza cele mai importante deprinderi de 
comportamant: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, ordinea, 
cumpatarea, grija fata de lucrurile incredintate. In realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta cel mai 
mult; parintele este un exemplu pentru copil. Parintii le spun copiilor ce e bine si ce e rau, ce e drept si ce 
e nedrept, ce e frumos si ce e urat in comportamente. Aceste notiuni il ajuta pe copil sa se orienteze in 
evaluarea comportamentului sau si a celor din jur. Tot in sens moral, familia il indruma sa fie sociabil, sa 
fie un bun coleg si prieten.  

 4. Familia contribuie si la educatia estetica a copilului. Parintii sunt cei care realizeaza contactul 
copilului cu frumusetile naturii (culorile si mirosul florilor, cantecul pasarilor, verdele campului etc. ), cu 
viata sociala (traditii, obiceiuri stravechi etc. ).  

Mijloacele mass-media si in mod special televiziunea, exercita o influenta puternica asupra educatiei 
estetice. Nu se poate vorbi despre o influenta strict pozitiva sau strict negativa; pe de o parte exista 
numeroase emisiuni culturale, de imbogatire a cunostintelor, dar pe de alta parte sunt difuzate numeroase 
programe care pot deforma imaginatia inocenta a copiilor intr-un sens negativ.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ - EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
 

 PR. PROF. LAZAR LIVIU  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, TEODOR BĂLĂȘEL ”, 

 ȘTEFĂNEȘTI, JUD. VÂLCEA 
 
 Alături de şcoală, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. De educaţia 

oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative exercitate de 
acestea sunt mai puţin organizate decât cele care privin din familie, şcoală şi organizaţiile de tineret.  

 Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor.  
O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de 

comportament, copilul le datorează educaţiei primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: 
,, A avea cei şapte ani de acasă ”). .  

 Din perspectivă sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un 
,,grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune”.  

 Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, 
intelectual, moral şi estetic... 

 1. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, 
îi fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le crează condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de 
sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. 
Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze 
factorii naturali ( apă, aerul, soarele ) pentru bunăstarea organismului. .  

 2. Dezvoltarea intelectuală. În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia 
vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. 
Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( ex: despre 
plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice etc. ). Familia se preocupă şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii 
încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. Copiii pun cele mai 
multe întrebări în jurul vârstei de 3-6 ani, iar părinţii îi ajută să-şi însuşească un număr mare de cunoştinţe, 
răspunzând cât se poate de corect şi exact. .  

 Când sunt în şcoala primară, familia vine în sprijinul ei, susţinând ,, gustul de citit ” al elevilor. Cel 
mai important este stimularea curiozităţii copilului de a citi, prin cumpărarea unor cărţi care să pună bazele 
unei mici biblioteci. În preadolescenta este posibilă o deviere de la subiectele strict legate de şcoală sau 
indicate vârstei fragede; astfel, datoria părinţilor este de a îndruma copilul să citească ceea ce corespunde 
vârstei sale. Dorinţa de lectură poate deveni excesivă, copilul sacrificând astfel orele de somn. Copilul 
obţine rezultatele la şcoală în funcţie de modul în care părinţii se implica în procesul de învăţare. Părinţii 
trebuie să-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite şcolare, cărţi de lectură, manuale şcolare etc., 
cât şi nişte condiţii bune de muncă: un birou, un computer şi nu în ultimul rând linişte pentru a se putea 
concentra. Părinţii trebuie să-şi ajute copiii la învăţătură; ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, 
nefiind indicat să efectueze temele copiilor. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temelor de casă 
şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe 
copil, dar nici să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

 3. Educaţia morală a copiilor. În familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportamant: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decentă în vorbire şi atitudini, ordinea, 
cumpătarea, grijă faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai 
mult; părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce 
e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în 
evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să 
fie un bun coleg şi prieten.  

 4. Familia contribuie şi la educaţia estetică a copilului. Părinţii sunt cei care realizează contactul 
copilului cu frumuseţile naturii ( culorile şi mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc. ), cu 
viaţa socială ( tradiţii, obiceiuri străvechi etc. ).  
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 Mijloacele mass-media şi în mod special televiziunea, exercită o influenţă puternică asupra educaţiei 
estetice. Nu se poate vorbi despre o influenţă strict pozitivă sau strict negativă; pe de o parte există 
numeroase emisiuni culturale, de îmbogăţire a cunoştinţelor, dar pe de altă parte sunt difuzate numeroase 
programe care pot deforma imaginaţia inocenta a copiilor într-un sens negativ.  

 Părinţii trebuie să controleze atât timpul pe care copilul îl petrece în faţa televizorului cât şi 
emisiunile pe care le urmăreşte. În unele familii preocuparea pentru cultura estetică a copilului lipseşte cu 
desăvârşire, iar în altele aceasta este exagerată. Dacă copilul nu are aptitudini şi nici plăcere pentru diferite 
arte (balet, muzică, teatru etc.), părinţii trebuie să respecte opţiunea copilului. .  
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ÎMPREUNĂ AVEM UN SINGUR SCOP 
 

 AUTOR: LAZĂR VIORICA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂCĂENI 

  
Încă de la începutul secolului trecut, Kant scria: ,,Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja 

modele după care se îndreaptă copiii. Dar pentru a-i face pe aceştia mai buni, este necesar să facem din 
pedagogie un studiu; altfel, nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educaţia este încredinţată unor oameni 
cu pregătire rea".  

Secolul al XXI-lea a adus şi pentru învăţământul românesc transformări asemenea ca în întrega 
societate românească. În primul rând voi porni de la explicarea cuvântului educaţie, de origine latină. Se 
pot surprinde 3 principale semnificaţii: a) ,,educatio’’- creştere, hrănire, formare; b) ,,educo- educare’’- a 
creşte, a hrăni, a forma, a instrui; c) ,,educo- educere’’- a scoate din…; a forma, a instrui.  

Prin educaţie se urmăreşte formarea personalităţii umane care se realizează la niveluri şi zone diferite. 
Procesul educaţiei nu ar fi posibil fără existenţa unor factori. Nu puţini sunt aceşti factori. Azi se ştie că 
literatura, arta, mass-media, opinia publică, dar şi alţi factori, ajută în mod deosebit la procesul educaţiei. 
Se poate spune, fără a greşi, că încă de la naştere dăm piept cu acest complex proces de care ne lovim pentru 
prima dată în cadrul familiei, unul dintre grupurile sociale mici. De-a lungul vieţii, persoana umană este 
pusă în situaţia de a lua contact şi cu alte grupuri sociale sau chiar să facă parte din acestea. Prin apartenenţa 
sa, la unul sau mai multe grupuri sociale, individul continuă procesul educaţiei asimilând în acelaşi timp, 
tot mai multe informaţii. Aceste informaţii dobândite în timpul procesului educativ, de multe ori, acolo 
unde sunt folosite adecvat şi însoţite de muncă şi de sacrificii duc la performanţă.  

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele 
uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebuie să 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie 
de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare 
studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, 
nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă 
şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe 
copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Tot în familie se formează cele 
mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi 
atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate.  

Şcoala are un rol esenţial în pregătirea tinerilor pentru viaţă. O şcoală responsabilă trebuie să respecte 
o serie de condiţii şi criterii. În primul rând trebuie să gândim că este răspunzătoare educaţional şi civic, 
pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând o astfel de şcoală, „dă seama” de rezultatele 
produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni 
de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-
şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic rezultatele.  

Şcoala este o „organizaţie care învaţă”, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la 
noutate şi la schimbare, nu sunt cu siguranţă un astfel de loc, organizaţiile care învaţă sunt flexibile, 
adaptabile, inovatoare şi responsabile.  

Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi din propriul sistem de 
gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care organizaţia ajunge să le considere 
imuabile.  

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. Cu toate 
că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi păstrează numeroase prerogative în 
acest domeniu. El rămâne principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de la imprimarea unei 
conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă.  

 Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare 
măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Aşadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 
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familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze 
că relaţia de colaborare grădiniță-şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.  

În concluzie, trebuie spus că, cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop - 
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase pentru societate.  
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 CEI SAPTE ANI DE ACASA  
 -REFERAT- 

 
 G. P. N NICOLESTI 

 PROF. INV. PRESC. LEAUA STELUTA 
  
 Cei sapte ani de acasa reprezinta educatia pe care copilul o primeste de la parinti, educatie foarte 

importanta pentru formarea personalitatii si comportamentului pana merge la scoala. Un copil bine crescut 
care stie sa salute, sa spuna multumesc, te rog, scuza-ma, se comporta cuviincios cu cei de varsta lui, cu 
adultii, cu batranii, demonstreaza ca are cei sapte ani de acasa.  

 O mare importanta pentru adaptarea copilului in societate o reprezinta bunele maniere, educatia, 
regulile morale. Un copil manierat se descurca mult mai bine in relatia cu cei din jur, decat unuia care ii 
lipsesc cei sapte ani de acasa.  

 Psihologul Oana Maria Udrea afirma ,,Dar educatia privita in cei sapte ani de acasa depinde de cativa 
factori:  

• Relatia afectiva dintre parinti si copil; 
• Specificul de dezvoltatre al c;pilului; 
• Valorile pe care se bazeaza familia sip e care le transmite copilului’’.  
 Dragostea primita de la parinti ii permite copilului sa se dezvolte, sa aiba  
Incredere in fortele proprii. Copilul iubit de parinti se simte protejat, ii creeaza siguranta, deschidere 

spre invatare si asumarea regulilor de comportament.  
 Educatia copilului trebuie adaptata etapelor de dezvoltare pentru ca el intelege lumea in mod diferit 

de la 2 la 6-7 ani.  
 La 2 ani copilul nu realizeaza ce e bine si ce este rau, de la 2 la 3 ani copilul nu poate vedea dincolo 

de propriile nevoi, nu imparte jucariile, dar asta nu inseamna ca trebuie lasat sa faca ce vrea, sa I se faca 
toate poftele. Trebuie sa fie fixate anumite limite, treb uie sa invete ce inseamna asteptarea, amanarea 
dorintelor. Trebuie invatat formulele de politete.  

 De la 3 la 5 ani copilul este capabil sa imparta jucariile, isi dezvolta simtul binelui si al raului, este 
constient cand face un lucru bun si un lucru rau, observa reactiile parintilor in fata comportamentului sau, 
apreciaza recompensele dar constientizeaza si semnificatia pedepsei. Deasemena trebuie invatat cum sa se 
comporte la masa, in parc, la gradinita, in vizita. Acesta este un process de lunga durata care va prinde 
contur cu fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a indruma copilul in directia corecta sunt intamplarile 
curente din spatial familial.  

 Intre 5 si 7 ani copilul devine tot mai independent, merge la gradinita, sta cu altcineva, I se dezvolta 
capacitatea de a comunica cu cei din jur, copii si adulti. Acum poarta o conversatie cu adultii, isi 
argumenteaza punctual de vedere in discutiile cu copii de aceeasi varsta, intervine in discutiile din familie, 
vorbeste la telefon. Trebuie sa fie incurajat sa se exprime, sa termine ce are de spus, sa nu I se faca observatii 
in public deoarece acestea il inhiba pe copil, il umilesc.  

 Parintii sunt adesea modele pentru copiii lor. Degeaba ii atragem atentia sa nu mai tipe daca in familie 
sunt certuri, sau este ineficient sa ii atragem atentia ca nu a spus multumesc daca in familie nu aude acest 
cuvant.  

 Expresia ,, cei sapte ani de acasa’’ definesc insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente 
si atitudini acumulate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada este considerata ,,culmea achizitiilor’’, 
este considerata una dintre perioadele de intensa dezvoltare psihica deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj 
etc. Copilul este pregatit sa primeasca informatii, este important cum sunt transmise, de catre cine si in ce 
mod.  
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 FAMILIA - PRIMA ȘCOALA A COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LEONAT MIHAELA RAMONA  
 
Familia este prima şcoală a copilului. Avându-i pe părinţi drept instructori, aici copilul va învăţa 

lecţiile care-i vor fi călăuză în viaţă - lecţii despre respect, ascultare, sfinţenie, autocontrol. Influenţele 
educaţionale ale căminului sunt o putere hotărâtoare spre bine sau spre rău (White, 1997).  

 În ultimii ani cercetarea cauzelor insuccesului şcolar s-a orientat mai mult către mediul de 
provenienţă al copilului (familie, societate) şi s-a apreciat că un mediu nefavorabil nu poate să asigure 
referinţele culturale minime necesare pentru o dezvoltare şcolară eficientă a copilului (Sălăvăstru, 2004). 
Abordarea aceasta este cunoscută sub numele de teoria handicapului socio-cultural care susţine că 
inegalităţile socio-culturale sunt o cauză majoră a diferenţierii dezvoltării şcolare. Există o serie de factori 
care influenţează calitatea dezvoltării şcolare cum ar fi: situaţia economică a familiei, factorii culturali, 
stilurile educative în familie, ambientul familial, tipul de interacţiune familială, tipul de familii şi divorţul 
părinţilor.  

 Alături de şcoală, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. Familia exercită 
o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor (Dubin, 1951). O mare parte dintre cunoştinţele despre 
natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite 
în familie – utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă" (Espinosa, 1976). Din 
perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile (Greenleaf, 1977). Copiii 
între unu şi opt ani, care se bucură de prezenţa activă a părinţilor, sunt echilibraţi în toate domeniile vieţii 
şi cu o capacitate mai mare de a învăţa (Lippman, 2005). În societatea românească, suntem familiarizaţi cu 
anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă. Mai există şi un al treilea tip de familie, 
familia poligamă. Familia nucleu (nucleară) - "constă în existenţa a doi părinţi împreună cu proprii lor copii 
sau adoptaţi". Familia nucleu poate fi de doua feluri: de orientare şi de procreare. Familia nucleară de 
orientare este familia în care ne naştem şi în care ocupăm statutul de copil. Familia nucleară de procreare 
este familia pe care o creăm prin căsătorie şi obţinem statutul de adult. Fiecare om are anumite standarde 
etice, anumite principii care îl ghidează în viaţă, atunci când are de luat diverse decizii. Principiile 
personale, ideile despre bine şi rău, se bazează atât pe valori proprii cât şi pe o serie de valori universale, 
adoptate de majoritate (Lall şi Lall, 1979). Iniţial copilul, tânărul află şi discerne între diferitele valori cu 
ajutorul părinţilor, prietenilor, profesorilor. Instituţiile din societate (familie, media, şcoala, mediul politic 
etc. ) au toate anumite standarde şi se aşteaptă ca oamenii să le urmeze (Lewin, Lippit şi White, 1939). 
Privite împreună, aceste grupuri formează un sistem, societatea, în e fiecare individ constituie elementul de 
bază. Etica individuală este componenta eticii sociale; oamenii lucrează împreună, se ajută între ei pe baza 
unei etici comune, care îi ghidează în traiul comun. Comunitatea are anumite standarde, reguli care îi 
asigură existenţa şi care sunt însuşite, pe parcursul procesului de socializare, de cea mai mare parte dintre 
membrii ei (Pigors, 1995). Factori care influenţează educaţia în cadrul familiei În cadrul familiei moderne 
se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia formată din 
două generaţii. De aici se poate conchide că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia nepoţilor. 
Alte influenţe sociale mai pot fi şi migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor.  

 Cultura este un alt element generator de valori etice. Cultura ne învaţă în variate contexte ce e bine 
şi ce e rău. Pe lângă valorile etice, cultura ne învaţă şi despre frumuseţe, în toate formele ei, despre valorile 
estetice din toate ramurile artei, din tradiţiile populare, din specificul fiecărui popor şi cele interculturale 
(Thomas şi Earl, 1986). Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, 
el va absorbi o parte din ele prin simplu fapt că trăieşte împreună cu ei. El va participa la ritualurile şi 
tradiţiile familiei şi se va gândi la semnificaţia lor (Richman, Barry şi Richard, 1977). Părinţii nu trebuie 
să-şi impună opiniile personale, ci să-şi prezinte credinţele întrun mod onest, clar şi care să fie pe măsura 
vârstei şi gradului de maturitate al copilului. Ei trebuie să adopte o atitudine deschisă, să încurajeze 
întrebările copilului şi dorinţa lui de a se informa, decât să încerce să forţeze asimilarea valorilor lor de 
către copil. Dacă valorile părintelui sunt bine argumentate şi dacă el crede cu adevărat în ele, copilul va 
adopta multe dintre ele. Dacă acţiunile părintelui sunt inconsistente, ceea ce se întâmplă oricui, copiii sunt 
cei care vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil prin intermediul comportamentului ori, la copiii mai mari, 
direct, exprimându-şi dezacordul faţă de părinte (Weber, 1987).  
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 Educaţia morală a copiilor. Familia este mediul social în care se formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, 
ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută 
cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept 
şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în 
evaluarea comportamentului sau şi al celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să 
fie un bun coleg şi prieten (Blamires, 1978). Un aspect important al educaţiei copiilor este aspectul moral 
religios şi orice părinte ar trebui să se implice cu mare seriozitate în această latură a educaţiei (Sudds, 2007).  

 Familia contribuie şi la educaţia estetică a copilului. Părinţii sunt cei care facilitează copilului cu 
frumuseţile naturii (culorile si mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc. ), cu viaţa socială 
(tradiţii, obiceiuri străvechi etc. (Akers, 1994). Mijloacele mass-media şi în mod special televiziunea, 
exercită o influentă puternică asupra educaţiei estetice. Nu se poate vorbi despre o influenţă strict pozitivă 
sau strict negativă; pe de o parte există numeroase emisiuni culturale, de îmbogăţire a cunoştinţelor, dar pe 
de altă parte sunt difuzate numeroase programe care pot deforma imaginaţia inocentă a copiilor. Părinţii 
trebuie să controleze atât timpul pe care copilul îl petrece în faţa televizorului cât şi emisiunile pe care le 
urmăreşte. În unele familii preocuparea pentru cultura estetică a copilului lipseşte cu desăvârşire, iar în 
altele aceasta este exagerată.  
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EDUCAȚIA FINANCIARĂ ÎN FAMILIE 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR LEPĂDATU MARIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SFANTUL VASILE”, PLOIEȘTI 

 
Bazele educației copilului se pun în primii 7 ani de acasă! 
 Dacă dorim copilul să devină un adult responsabil și pregătit pentru viață, nu trebuie să neglijăm 

educația lui financiară.  
 Unii specialiști în pedagogie, unii părinți, vor spune că la vârsta preșcolară este foarte devreme să 

discutăm cu un copil despre despre buget, costuri, dar copiii din ziua de azi cunosc definiții ca: salariul 
părinților, cadourile făcute de bunici, bani de buzunar, datorie.  

 Nu e niciodată prea devreme să o începem! Prin educația financiară, părinții vor învăța copiii să 
aprecieze munca altei persoane, să înțeleagă că lucrurile, obiectele au un preț, care poate fi exagerat de 
mare sau potrivit, că famila are un buget care se planifică.  

 Atitudinea părinților față de bani va determina relația copilului cu aceștia. Îi va iubi, îi va disprețui, 
îi va dori cu ardoare? Cât de importanți vor fi banii pentru el și ce va face pentru a-i obține? 

 Recomandări pentru părinți:  
 -Povestiți copiilor despre profesia, munca dumneavoastră. Copiii trebuie să cunoască ce faceți la 

lucru, cu ce vă ocupați sau vă place să vă ocupați. Copilului este interesat cum câștigați existența.  
 -Nu ascundeți de copii starea financiară a familiei. Copilul, la anumite vârste, trebuie să cunoască că 

aceste lucruri, noi, ni le putem permite, altele- nu și de ce. Copilul, câte puțin, va înțelege că ACUM nu ne 
putem permite un lucru PENTRU CĂ avem de făcut altceva, mult mai important. Totodată îl veți învăța pe 
copil să păstreze unele secrete ale familiei- nu spunem la toată lumea unde se țin banii în casă, ce salariu 
are tata etc.  

 -Învățați copilul să deosebească ce este util, de ce avem nevoie în primul rând, de ce are nevoie 
întreaga familie. Aceste deprinderi/competențe vor fi utile copilului viața întreagă.  

 -Învățați copilul să aibă necesități raționale, să nu vă manipuleze cu pofte incredibile. Explicați-i că, 
uneori, nevoile depind de buzunar.  

 -Învățați copilul, de mic, să fie grijuliu și atent cu lucrurile personale și ale altor persoane. Fiecare 
lucru are locul său, fiecare lucru poate fi spălat sau reparat.  

 -Învățați copilul să înțeleagă prețul unui lucru sau jucărie. Uneori putem spune că, pentru a procura 
jucăria dată, eu trebuie să lucrez ... . ore sau zile. Copilul trebuie să înțeleagă prețul obiectului, efortul și 
jertfa părintelui.  

 -Atrageți copilul în muncile casnice, el se deprinde cu efortul fizic și cu recompensa- mulțumirile 
părinților, o remunerare materială.  

Banii de buzunar, o problemă a civilizației moderne, au devenit în prezent o preocupare pentru toți 
părinții.  

Publicitatea, magazinele, televiziunea- totul este menit să intensifice dorințele de consum ale copiilor 
și adolescențior. Dar nu toți copiii primesc bani în mod regulat și nu toți părinții au aceeași atitudine 
educativă.  

 Părinților le este adesea dificil să se hotărască și să ajungă la un acord cu copiii. Esențialul este să nu 
uite că banii de buzunar trebuie să aibă, înainte de toate, o valoare educativă, ei fiind meniți să învețe copilul 
cum să-și administreze ,,fondurile”, să economisească, să aleagă și să cheltuiască. A-i oferi bani copilului 
înseamnă a-i arăta că aveți încredere în el, a-i permite să se emancipeze și să iasă treptat de sub tutela 
părintească. Și nu acesta este scopul fundamental al educației? Lăsându-vă copilul să-și administreze singur 
banii, îl ajutați să se dezvolte și, concomitent, să înteleagă problemele ,,dureroase” ale sfârșitului de lună.  

 Sfaturi după care se pot ghida părinții:  
 - Dacă banii constitue recompensa (pentru note sau pentru un serviciu oarecare), copilul nu-și poate 

face nici o planificare. Cel mai bine este să respectați definiția banilor de buzunar: o sumă mică pe care 
copilul o poate utiliza așa cum dorește, oferită în mod regulat, fără a-i cere nimic în schimb. Aceasta nu vă 
împiedică însă să-i dați și mici ,,prime” suplimentare.  
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 - Începeți atunci când copilul știe să numere și cunoaște valoarea monedelor, respectiv a bancnotelor. 
Inițial periodicitatea poate fi săptămânală, iar apoi lunară, când copilul dovedește că știe să-și chibzuiască 
banii.  

 - Este indispensabil să vă învățați copilul să folosescă banii, să cunoască valoarea obiectelor, să 
economisescă și să aleagă; acest lucru nu va împiedica micile ,,erori”. Simțul banului se dobândește treptat; 
a vă lăsa copilul să-și cheltuiască dintr-o dată toată ,,rația” lunară pe autocolante, cu toate că va regreta apoi 
acest lucru, constituie un gest cu valoare educativă.  

 - Suma alocată se decide în familie. Ra depinde de vârsta copilului, de nevoile sale și de destinația 
banilor. Oferindu-i prea puțin, îl împiedicați să devină independent;dându-i prea mult, îi creați o imagine 
nerealistă asupra valorii banilor.  

Totuși, educația financiară a preșcolarilor trebuie începută atunci, atunci când aceștia sunt apți de a 
înțelege unele noțiuni, chiar dacă copilul le aude des în casă, stradă, magazine etc. În primul rând copilul 
trebuie să fie capabil să asculte, înțeleagă, repete, învețe unele cuvinte noi din domeniul economic, să 
înțeleagă situația când poate apela la ele.  
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EDUCATIA IN FAMILIE: CEI 7 ANI DE-ACASA… 
 

 ED. LEUCA ANA 
 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3- LOC. BABADAG 

 
“Omul poate devein OM prin educatie. El nu e nimic decat ceea ce face educatia din el. ” -I. RAUT 
 “Copiii sunt mainile cu ajutorul carora atingem cerurile.” -H. W. Beecleer 

 
Universal unui copil este familia si familia este central universului. Daca in acest univers exista 

dragoste, intelegere si respect intre parinti, atunci sigur copilul va invata sa respecte, sa inteleaga si sa 
iubeasca tot ce il inconjoara.  

Educatia copilului insotita de aceste elemente – dragoste, intelegere, respect- va conduce catre un 
copil care de mic ca sti sa salute si sa raspunda la salut, va sti “ceea ce se face” si “ceea ce nu se face” in 
societate, va sti sa foloseasca formulele de respect “te rog”, “multumesc”, “cu placere”; nu incalca 
drepturile celorlalti, nu face galagie in orele de liniste, respecta simbolurile, credintele si valorile noastre si 
ale celor din jur.  

Un copil educat in familie stie sa raspunda intrebarilor puse si sa sustina conversatia fara a-l intrerupe 
pe cel care vorbeste.  

Un copil “bine crescut” isi respecta prietenii, colegii de joaca, respecta, intelege si se conformeaza 
regulilor jocurilor. Manierele nu se demonstreaza doar in preajma adultilor. Jocurile copiilor sunt experiente 
care aduc destindere si voie buna, dar ii pregatesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot prin jocuri, copilul 
are ocazia de a invata de la adult sau prieteni de aceeasi varsta, de a exersa si testa comportamente corecte.  

La masa copilul foloseste tacamurile corect, acorda respect comesenilor si celui/celei care serveste 
masa.  

Isi recunoaste greselile folosind formula “imi pare rau” si foloseste formula magica “ te rog” pentru 
a fi iertat.  

In familia in care exista respect, copilul va evita sa scoata in evident slabiciunea, defectul fizic sau 
orice tip de dizabilitate a cuiva. Va sti ca prin a evidentia un stfel de lucru, il va jigni pe cel din fata lui si 
va deschide rani care nu se vor vindeca.  

Parintii sunt primii in viata coilului care il ajuta la intelegerea normelor sociale. Prin imitatie si 
suficienta practica, copilul deprinde, cu ajutorul parintilor, ceea ce este necesar adaptarii la regulile 
societatii.  

“Cei sapte ani de-acasa” inseamna perseverenta din partea parintilor legata de educatia pruncului, 
exemplul personal al mamei si al tatalui va duce catre dobandirea de reguli de bun simt, igiena si respect.  

 
“Educatia este cea mai puternica arm ape care voi o puteti folosi pentru a schimba lumea. ”  

 Nelson Mandela 
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MEDII EDUCAȚIONALE ALE COPILULUI 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, LEUCA DANIELA CARMEN 
ŞCOALA GIMNAZIALA, ,,TUDOR ARGHEZI”, NAVODARI 

JUDEȚUL, CONSTANȚA 
 
Copilul este „un mic univers” iar creşterea şi devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung şi sinuos, 

plin de urcuşuri şi coborâşuri, al cărui aspect central îl reprezintă personalitatea în toate aspectele ei.  
Încă de la naştere, orice fiinţă umană începe un amplu proces de învăţare, pe care îl continuă până în 

momentul în care trece în nefiinţă, proces ce reprezintă conceptul cheie în jurul căruia gravitează 
dezvoltarea şi devenirea umană.  

Familia este în afara oricăror definiţii, universul devenirii oricăror dintre noi. Locul unde ne-am 
născut şi am crescut, unde trăim clipe unice şi irepetabile. Aici totul e altfel, aici totul pătrunde în felul de 
a fi şi a deveni aidoma florii – fruct sub soarele dragostei părinteşti, îndeosebi al mamei, al mângâierilor 
sale divine ce se insinuează în sufletul de copil şi devine zi de zi ceva din omenia şi cinstea omului. Dar 
pentru ca floarea să poată să rodească e necesară tulpina, e indinspensabil pământul care să o hrănească. În 
„el”, în copil trebuie să pătrundă firesc, bunătatea, capacitatea de a înţelege, de a şti, de a învăţa şi de a 
deveni potrivit dorinţelor lor, ale părinţilor şi nevoilor societăţii.  

 În sânul familiei copilul îşi începe educaţia şi se pregăteşte pentru viaţa. Aici îşi formează cei şapte 
ani de acasă. Pe măsură ce înaintează în vârstă intervin ceilalţi factori educativi care desfaşoară un amplu 
proces instructiv – educativ şi are cadre de pregătire profesională corespunzătoare. Şcoala va deveni a 
copiilor, dar şi a părinţilor. Colaborarea cu aceasta nu trebuie sa fie doar, „un drept de opţiune!”, ci un 
sistem de obligaţii reciproce. Părinţii sunt trataţi ca parteneri în educaţia copilului, fiind solicitaţi la un 
dialog deschis cu şcoala. Această cooperare fiind în beneficiul copilului, părinţii sunt responsabili egali ai 
educaţiei. Dacă aceşti copii simt implicarea părinţilor în viaţa şcolii, înţeleg mesajul că adulţii au grijă de 
ei.  

Învăţământul primar, ca primă verigă în structura sistemului completează educaţia primită în familie, 
reprezentând „trambulina” de plasare a copilului în activitatea de învăţare sistematică. Întreaga familie se 
preocupă de exigenţele pretinse de procesul educaţional, devenind treptat deschisă spre informare, 
documentare, colaborare, spre explorarea noilor posibilităţi de integrare socială.  

Este evident faptul că până când copilul devine şcolar, în studierea şi cunoaşterea personalităţii 
copilului, rolul dominant revine părinţilor, care la rândul lor, prezintă o extrem de mare variabilitate în ceea 
ce priveşte priceperile şi disponibilităţile teoretico-informaţionale şi practic - aplicative. După ce copilul 
capătă statutul de şcolar, apare la nivel social un fenomen de „delegare” de responsabilitate, în sensul că 
şcoala devine principalul răspunzător de educarea şi formarea copilului.  

Întrucât achiziţiile copilului în plan psiho-comportamental din perioada de început şcolar au o mare 
valoare pentru integrarea în activitatea şcolară viitoare, procesul de dezvoltare şi formare a copilului poate 
fi supus în mai mare măsură unui control ştiinţific, răspunderea revenind atât familiei, cât şi factorului 
social, şi deci putem spune că dascălii au menirea să îndrume formarea fiinţei umane într-o perioadă de 
importanţă majoră pentru devenirea sa, pentru adolescentul si adultul de mâine.  

Odată cu intrarea în şcoală, copilul trăieşte în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a şcolii, încărcată de noi exigenţe şi de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi, pe plan mai general, în viaţa socială.  

Copiii intră în şcoala primară cu enorm de multe cunoştinţe şi deprinderi. Ei şi-au format deja vorbirea 
şi pot comunica cu uşurinţă. În şcoală, copilului i se vor organiza şi dezvolta strategii de învăţare, i se va 
conştientiza rolul atenţiei şi repetiţiei, îşi va forma deprinderi de scris-citit şi calcul. Sub conducerea 
cadrelor didactice, elevul îşi însuşeşte un anumit stil raţional de muncă intelectuală şi formarea priceperilor 
şi deprinderilor. Ei sunt conştienţi de maniere, obiceiuri sociale şi unele strategii privind relaţiile 
interpersonale. Tot la această vârstă ei devin conştienţi de sine şi de lume. Cauza acestei dezvoltări 
remarcabile este relaţia puternică şi unică dintre părinte şi copil. Concomitent cu intrarea copilului în mediul 
şcolar, acţiunea educativă a familiei se îmbogăţeşte şi devine mai profundă. Pentru ca elevul să obţină 
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performanţe calitative superioare, este necesară o punte de comunicare, o conexiune reală între cei doi 
factori: familie – şcoală.  

Programul pentru şcoala primară consideră părinţii ca parteneri în educaţia copilului. În „Predând la 
copiii sub 6 ani” James Hymes scrie „Părinţii sunt la fel de convinşi ca şi profesorul de valoarea, 
importanţa şi demnitatea individului. Individul este în acest caz copilul lor. Părinţii ştiu ce este pregătirea 
şi motivaţia, deşi s-ar putea să nu înţeleagă sensul acestor cuvinte. Ei trăiesc cu copiii lor şi trebuie să ia 
în considerare aceste idei. Părinţii ştiu cum sunt copiii mici. Le cunosc activitatea. Le cunosc 
egocentrismul. Le cunosc timiditatea. Le cunosc gălăgia şi imaginaţia, dezordinea şi sociabilitatea. 
Părinţii au trăit împreună cu copiii de la naşterea acestora. ” 

O schimbare a suferit şi actualul curriculum: se plasează familia, părintele, în rol de partener activ în 
educaţia copilului. S-a crezut multă vreme că instituţiile de învăţămînt poartă întreaga responsabilitate a 
educării copilului, familia fiind doar beneficiarul acestei acţiuni.  

Familia nu poate fi separată în acest context, rolul părinţilor nu încetează odată cu intrarea copilului 
în instituţia de învăţământ, se schimbă doar modalitatea de abordare a copilului, în raport cu noul său statut 
şi în deplină concordanţă cu ceea ce se întâmplă în mediul educaţional.  
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EDUCATIA DE ACASA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: LEUSTEAN AURELIA MIHAELA 
 SCOALA GIMNAZIALA „AUREL VLAICU” FETESTI 

 
„ Omul este rodul educatiei pe care o primeste” Helvetius 
 
 Dupa cum se stie, familia si in principal parintii, ocupa un loc central in educatia copilului. Astfel, 

este esential pentru ca parintii sa isi cunoasca copilul si sa stie ce fel de metode de educare trebuie adoptate.  
In principiu, educatia familiei sau cei sapte ani de acasa exercita cea mai mare influenta cand vine 

vorba de pregatirea copilul pentru adultul care urmeaza sa devina.  
Familia este locul unde copilul învaţă să fie iubit şi să iubească.  
 Părinţii trebuie să se bucure de copiii lor, să-i accepte aşa cum sunt, să nu-i jignească, să nu-i 

umilească, să nu-i descurajeze, să nu-i pedepsească pe nedrept, să nu-i lipsească de încredere. Dacă se simte 
iubit copilul trăieşte sentimentul de siguranţă, de protecţie, se simte membru al familiei, şi se integrează în 
normele şi regulile grupului.  

 Sentimentul de siguranţă dă copilului încrederea de a avea iniţiative proprii şi de a acţiona conform 
lor. În cursul raporturilor interpersonale se cultivă afectivitatea. Sentimentele se învaţă.  

Familia trebuie sa fie un exemplu pentru copil. Să-l înveţe că trebuie să trăiască în dragoste şi armonie 
cu cei apropiaţi, dar şi cu ceilalţi semeni. Să trăiască cinstit, să iubească adevărul, să respecte bunurile, 
convingerile şi sentimentele altora.  

 Referindu-se la puterea exemplului părinţilor în educaţie, J. Lock spunea: ,,Nu trebuie să faceţi în 
faţa copilului numic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă vreo vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care 
i-aţi prezentat-o drept o greşeală când a-ţi comis-o, el cu siguranţă că se va apăra invocând exemplul dat de 
dumneavoastră şi se pune în aşa măsură la adăpostul acestui exemplu, încât greu vă veţi atinge de el pentru 
a-i îndrepta cum trebuie greşeala respectivă. ” 

 Şi A. S. Makarenko a acordat o importanţă deosebită puterii exemplului părinţilor: ,,Bazele educaţiei 
se pun până la cinci ani- şi ceea ce aţi făcut până la cinci ani reprezintă 90% din întregul proces educativ; 
după aceea educaţia omului continuă, prelucrarea omului continuă, dar, în general, voi începeţi să gustaţi 
roadele căci florile pe care le-aţi îngrijit au fost până la cinci ani”.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acţiuni 
mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei, 
precum şi prin climatul psihosocial existent în familie.  

Modelele de conduită oferite de părinţi – precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele 
educaţionale constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea 
concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori 
sociale.  

 Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau 
mai puţin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare 
ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. Personalitatea celor mici este influentata de comportamentul 
si educatia data de parinti. Familia pune bazele formării personalităţii copilului.  

Părinţii sunt aceea care dezvoltă voinţa, stăpânirea de sine, perseverenţa, conştiinciozitatea, spiritul 
de iniţiativă, curajul, trăsături care marchează personalitatea copilului şi pune bazele formării trăsăturilor 
de caracter: cinstea, sinceritatea, modestia, în primul rând prin modelul personal.  

Familia are obligaţia de a arăta copilului posibilităţile şi limitele libertăţii umane. Copilul, ca orice 
om, trebuie să respecte anumite limite în faptele sale, chiar şi în familie, faţă de părinţi.  

 Părinţii sunt primii care ajută copilul să recunoască şi să respecte aceste limite. Primii ani din viaţa 
copilului sunt cei mai importanţi- anii de formare, de dezvoltare emoţională şi intelectuală.  

 La 6 ani structurile esenţiale ale personalităţii sunt deja formate, iar personalitatea copilului în curs 
de formare va purta adânc gravată în ea o dominantă stabilă. Putem spune că, şcoala începe în familie Prin 
urmare, este necesar ca părinţii să aibă în vedere că fiinţa umană este în continuă prefacere, că cele mai 
rapide transformări se produc în perioada copilăriei.  
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Scoala are un rol important in educatia copiilor, insa cel mai mult conteaza lectiile primite in 
familie. Familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere intelectual, cat 
si fizic, moral si estetic.  

 Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, 
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei 
personalitati armonioase.  

 Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara 
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.  

 De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor, 
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata, 
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.  

Educatia de acasa este o investitie pe termen lung, atat pentru copil, cat si pentru parinti si societate.  
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IMPORTANȚA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 

DOBOCAN LIANA -PROFESOR ÎNVÂȚĂMÂNT PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICLOD  

 
Consider că educația în familie este deosebit de importantă deoarece familia este locul în care copiii 

primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe. În familie învățăm pentru prima dată 
ce este lumea, ce este bine și ce este rău.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 În primii șapte ani de viață copilul învață: deprinderi de autoservire, despre ordine și igienă, 
exprimarea propriilor nevoi, limbaj corect, alegerea motivelor și motivațiilor atunci când doresc să facă 
ceva, modul de relaționare cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări. Unele din însușirile dobândite 
în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: spiritul de competitie; altruismul; cooperarea; 
atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.  

 Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din 
ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 

 Se știe cât de importantă este cooperarea dintre școală și familie în procesul educational al copilului 
și necesară cunoașterea reală a copiilor. Este frecventă tendința unor părinți de a supraestima resursele 
intelectuale ale propriilor copii. Educația din familie influențează comportamentul copilului la școală. De 
aceea este foarte importantă comunicarea reală. Copiii trebuie învățați să spună mereu adevărul, chiar dacă 
de multe ori poate nu ne convine ceea ce a făcut.  

 Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu 
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ.  

 Educația copilului nu se poate realiza fragmentat, distinct, în cadrul celor două medii, familia și 
școala ci, se realizează ca un tot unitar, prin colaborarea dintre cei doi factori implicați, părinți și cadrul 
didactic. Acest proces este realizabil în condițiile continuității acțiunii educative între școală și familie. 
Colaborarea și cooperarea dintre cei doi factori sunt eficiente și benefice pentru copil, dacă îndeplinesc 
condițiile unei comunicări corespunzătoare și dacă se ține seama de dimensiunea umană și a implicațiilor 
sale.  

 În concluzie, parcursul școlar al elevului este influențat de educația primită în primii șapte ani de 
viață precum și de colaborarea familiei cu școala.  
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PLANIFICAREA ACTIVITǍŢII OPŢIONALE  
„CEI 7 ANI DE ACASĂ” 

 
ED. ANUSCA LILIANA 

 
SEMESTRUL I 

NR. 
CRT.  

PERIOADA 
ziua/luna/anul 

OBIECTIVE TEMA 
ACTIVITĂŢII 

1  - să-şi însuşească regulile de bază ale salutului; 
- să salute corect persoanele cunoscute de ei sau de 
părinţii lor.  

„Salutul – reguli de bază” 
- convorbire - 

2  - să se prezinte, să se descrie; 
- să-şi prezinte membrii familiei, prietenii, colegii.  

„Cine sunt eu?” 
- joc exerciţiu - 

3  - Să se familiarizeze cu grădiniţa.  „O zi la grădiniţă” 
- observare - 

4  - Să-şi dezvolte interesul şi preocuparea de a fi curaţi 
şi ordonaţi 

- pov. Educatoarei – 
 ,,Maricica” 

5  - să folosească corect formulele de politeţe în orice 
împrejurare; 
- să precizeze consecinţele nerespectării bunelor 
maniere în viaţa personală.  

„Cuvinte frumoase” 
- joc de rol - 
 

6  - să respecte regulile de igienă personală pentru a fi 
respectaţi  
şi îndrăgiţi de cei din jur.  

„Prietenii” 
de Dan Faur 
- memorizare - 

7  - să cunoască şi să-şi însuşească regulile de 
comportare civilizată la grădiniţă; 
- să înţeleagă necesitatea respectării lor.  

„Bunele maniere la 
grădiniţă” 
- convorbire - 

8  - să se comporte civilizat în cadrul unei vizite.  „În vizită” 
- joc de rol - 

9  - să-şi manifeste dezacordul faţă de atitudinile 
negative din propriul 
comportament şi al celorlalţi.  

„Vizită” 
- de I. L. Caragiale 
- lectura educatoarei - 

10  - să-şi aprecieze propriul comportament în raport cu 
alte persoane sau personaje din poveşti, în situaţii 
cunoscute.  

„Iedul cu trei capre” 
- dramatizare - 

11  - să păstreze o poziţie corespunzătoare la masă; 
- să folosească corespunzător tacamurile 

„Politeţea la masã 
Sãrut-mâna pentru masă! ” 
- joc-exerciţiu - 

12  - Să cunoască modul de folosire a batistei.  
 

Memorizare: „N-ai 
batistă?” de E. Dragoş 

13  - Să - şi dezvolte sentimentele de prietenie faţă de 
colegi.  

„Căsuţa din oală”  
- dramatizare - 

14  - să identifice sensul şi semnificaţia normelor şi 
valorilor morale în situaţii concrete; 
- să ia atitudine împotriva 
comportamentelor neadecvate.  

Evaluare sumativă 
„Fapte bune/fapte rele” 
- studiu de caz - 
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PLANIFICAREA ACTIVITǍŢII OPŢIONALE 
„CEI 7 ANI DE ACASĂ” 
SEMESTRUL AL II-LEA 

NR. 
CRT.  

PERIOADA 
ziua/luna/anul 

OBIECTIVE TEMA 
ACTIVITĂŢII 

1  - Să - şi dezvolte sentimentele de prietenie faţă de 
colegi.  

„Căsuţa din oală”  
- dramatizare - 

2  - să precizeze cum trebuie să se comporte în relaţiile 
de familie.  
- să preţuiască „bogăţia” de a avea o familie.  

„Doi fraţi cuminţi” 
de Elena Farago 
- memorizare - 

3  - Să-şi dezvolte sentimentele de dragoste şi respect 
pentru mama.  

„Felicitare pentru mama”- 
lipire  

4  -Să-şi formeze deprinderea de a păstra ordinea la 
jucării.  
 

“Facem ordine la jucării”-
activitate gospodărească 

5  - Să-şi formeze deprinderea de a fi prietenoşi unii cu 
alţii, de a se ajuta, de a se juca împreună 

„Povestea puişorului 
îngâmfat”- lectura 
educatoarei 

6  - Să cunoască regulile de comportare în colectivitate.  Cântec: „Cearta” 
 

7  - să confecţioneze şi să împacheteze cu plăcere un 
cadou pentru o persoană dragă.  

„Confecţionăm daruri 
pentru cei dragi” 
- activitate practică - 

8  - să aplice corect regulile de circulaţie şi normele 
morale; 
- să înveţe din greşelile altora.  

„Greşeala Cuminţicăi” 
de Viniciu Gafiţa 
- lectura educatoarei - 

9  - să desprindă conţinutul educativ din imagini şi din 
versurile poeziei.  

„Cum treci strada?” 
de Ileana Bumbac 
- memorizare - 

10  - să cunoască şi să aplice reguli privind convorbirile 
telefonice.  

„Cum vorbim la telefon?” 
- citire de imagini - 

11  - să conştientizeze importanţa folosirii corecte a 
telefonului în situaţii-limită, menite să salveze viaţa 
lor sau a celor din jur.  

„Alo, Salvarea 
Pompierii-Poliţia ... ” 
- dramatizare - 

12  - să comenteze câteva situaţii de comportare 
civilizată şi necivilizată când participă la spectacole.  

„La teatru” 
- convorbire pe baza 
materialului intuitiv – 

13  - Să-şi dezvolte dragostea pentru muncă.  
 

„Bondarul leneş” de E. 
Farago –lectura 
educatoarei 

14  - să promoveze valorile cerute cetăţenilor ţărilor 
membre U. E. : devotament civic, dragoste şi 
prietenie faţă de semeni, comportament civilizat în 
toate împrejurările.  

„Suntem cetăţeni 
europeni” 
- convorbire cu suport 
intuitiv - 

15 
 

 - să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative 
ale actelor sale asupra sa şi asupra celorlalţi; 
- să manifeste comportamente pozitive în relaţiile de 
grup; 
- să dezaprobe atitudinile negative şi 
comportamentul necuviincios.  

„ABC-ul bunelor maniere” 
- evaluare finală - 
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EDUCATIA NON-FORMALA, PRIMITA DIN FAMILIE! 
 

RODICA LADAR 
LICEUL TEORETIC „ANA IPATESCU” GHERLA 

 
Când vorbim de cei 7 ani de acasă ne gândim, în general, la normele de educaţie pe care copilul le 

învaţă de la părinţi, la formarea personalităţii şi a comportamentului acestuia.  
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un faptul că este „bine crescut”, că ştie 

să salute respectuos, să spună mulţumesc, te rog, şi care se comportă civilizat în orice împrejurare.  
Aceşti “7 ani de acasă” reprezintă pentru copii piatra de temelie a vieţii lor pe viitor. De aceşti ani 

depinde modul cum se va integra copilul in societate, felul în care va agreat de cei din jur şi cum işi va 
coordona viaţa.  

Educaţia, codul bunelor maniere, regulile morale reprezintă cheia adaptării copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile interpersonale decât unul căruia îi lipsesc cei ”7 ani 
de-acasă”.  

Copilăria reprezintă cea mai favorabilă etapă din viaţa unui copil pentru educarea, formarea şi 
instruirea caracterului psiho-social. Familia este responsabilă de necesităţile fundamentale ale copilului şi 
de protecţia acestuia, având o influenţă atât de adâncă, încât urmele acesteia rămân, uneori, imprimate 
pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al copilului.  

Dacă unui copil familia nu-i îndeplineşte nevoia de confort fizic, afectiv şi spiritual atunci este posibil 
ca pe viitor acesta să fie încercat de sentimente de neîncredere, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă 
a încrederii în propriile forţe, dar va apărea şi acel sentiment de jenă. Întotdeauna familia este cea care 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi facă să conştientizeze ce e bine şi ce e rău. Familia îi 
oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi 
climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât în mod direct, 
prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, cât şi în mod indirect, prin modele de comportament oferite de 
membrii familiei din care face parte. Modelele de conduită oferite de către părinţi, pe care copiii le preiau 
prin imitaţie şi învăţare, reprezintă primul model social cu o influenţă deosebit de importantă asupra copiilor 
privind formarea concepţiei lor despre viaţă, precum şi a modului de comportare şi relaţionare în anumite 
situaţii.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă, dar în concordanţă cu etapa de dezvoltare în 
care se află el, fără a-i solicita prea devreme anumite lucruri care nu sunt pe măsura puterilor lui, oferindu-
i şi solicitându-i numai anumite lucruri care nu depăşesc capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare ale idealurilor copilului, dorinţa acestuia de a participa la 
viaţa socială, culturală şi politică a ţării în care trăieşte. În familie se formează primele deprinderi de viaţă 
sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale 
moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Toate 
activităţile pe care un copil le desfăşoară împreună cu membrii familiei din care face parte consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se autocunoască, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi alege modele pe care le poate folosi în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie, dascăli şi pedagogi 
din şcoală; cei din urmă vor şlefui ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-
educativ care au fost omise până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 
probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul pe ceea ce va devine copilul mai târziu şi anume – OM. Perioada 
aceasta este cea mai importantă, ea fiind piatra de temelie pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi atitudini, un comportament normal sau deviant. Astfel, în funcţie de modul în care sunt crescuţi şi educaţi 
copii, așa se vor comporta, așa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc, se dezvoltă şi se formează 
pentru viaţă în universul pe care-l creează părinţii acestora.  
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PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS LA NIVEL PREȘCOLAR 
 

PROF INV. PREȘCOLAR MARIA LASCAU 
GRADINIȚA CU P. N. VIIȘOARA, JUD CLUJ 

 
Educația pentru sănătate constă în formarea și dezvoltarea în rândurile populației, începând de la 

vârste fragede, a unei concepții și a unui comportament igienic în scopul apărării sănătății, dezvoltării 
armonioase și fortificării organismului, adaptării lui la condițiile mediului natural și social.  

În cadrul regimului igienic de viață, un rol important revine programului de alimentație sănătoasă. O 
dietă sănătoasă, include o varietate de alimente care oferă copilului energia și nutrientele necesare unei 
dezvoltări psihosomatice normale. O alimentație corespunzătoare nu semnifică doar consumul unor 
”alimente sănătoase”, putând fi consumate o varietate de alimente atâta timp cât dieta rămâne variată, 
echilibrată și este consumată în cantități moderate.  

Alimentaţia joacă un rol foarte important în menţinerea sănătăţii de-a lungul întregii vieţi. Cercetările 
au evidenţiat ca anumite dezechilibre nutriţionale la vârstele mici pot fi încriminate drept cauze ale 
întârzierilor de dezvoltare intelectuală ale copiilor, ale afecţiunilor metabolice şi cardiovasculare la vârsta 
de adult.  

Astăzi, odată cu apariţia pe piaţă a unei vaste oferte de alimente însoţite de reclame care asaltează 
televiziunile, revistele, vitrinele magazinelor, unul dintre subiectele viu discutate este cel legat de 
alimentaţia sănătoasă.  

Această temă am propus a fi abordată în cadrul proiectului educativ ,,Mănânc Sănătos Ca Să Cresc 
Voios!” prin implicarea principalilor parteneri educaționali: școala, familia și specialiști în domeniu. 
Școala, prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuție substanțială în transmiterea acestor 
cunoștințe de educație pentru sănătate a copiilor, părinții pot susține alimentația rațională și echilibrată a 
copiilor precum și dobândirea unor obiceiuri sănătoase, iar specialiștii în domeniu pot trage un semnal de 
alarmă explicit în ceea ce privește o alimentație nesănătoasă.  

Scopul proiectului a fost promovarea unui stil de viață sănătos în rândul preșcolarilor prin implicarea 
părinților și a specialiștilor din domeniu.  

Obiectivele vizate au fost:  
• Identificarea consecințelor ca urmare a consumului de alimente nesănătoase; 
• Adoptarea unui meniu alimentar în concordanță cu nevoile individuale de dezvoltare ale 

preșcolarilor și adulților; 
• Prezentarea unor exemple de bună practică de către partenerii implicate; 
• Promovarea unor soluții și sugestii privind eficientizarea activităților de educație pentru sănătate; 
• Imprimarea unui conținut interdisciplinar demersurilor didactice în vederea stimulării creativității 

și abilităților psiho-motrice.  
Activitățile au fost bine structurate, adaptate nivelului de vârstă, utilizându-se un material variat și 

atractiv ceea ce a dus la eficientizarea demersului didactic:  
1.  ,,O vizită mereu cu folos!’’ Vizită la cabinetul medical - Promovarea unei alimentaţii corecte şi a 

respectării unor reguli de igienă personală.  
2.  ,,Ionel, un băieţel’’ de Gica Iunteş Activitate demonstrativă - Identificarea consecinţelor unei 

alimentaţii nesănătoase.  
3.  ,,Părinţi responsabili, copii sănătoşi!’’ Lectorat cu părinţii - Importanţă respectării unui regin 

alimentar sănătos în dezvoltarea fizică şi mentală a copiilor.  
4.  ,,Piramida ne învaţă/Sănătoşi să fim în viaţă!!’’ Activitate demonstrativă - Identificarea 

alimentelor necesare unei alimentaţii corecte.  
5.  ,,Cartea de bucate a copiilor!’’ Activitate demonstrativă - Realizarea unei cărţi cu reţete culinare 

create de copii care să promoveze o alimentaţie sănătoasă.  
Finalizarea proiectului a avut un impact pozitiv atât asupra preșcolarilor cât și al părinților prin:  
- Formarea şi dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a sănătăţii; 
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- Ridicarea nivelului de cunoştinţe medicale în rândul copiilor în ceea ce priveşte cunoașterea şi 
înţelegerea importanţei deprinderii comportamentului igienic pentru promovarea unui trai sănătos şi 
prevenirea bolilor; 

- Formarea unei atitudini pozitive şi crearea unei poziţii active atât faţă de sănătate individuală cât şi 
faţă de problemele sănătăţii publice.  

 
”Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci privește tot atât de mult societatea în întregime, 

sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic. ” (Schopenhauer) 
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 „CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ” 
 

 PROFESOR ÎNV. PREȘC: LĂSCUȘ ELENA 
 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ,, REGINA MARIA’’ DEVA 

 
În zilele noastre, putem declara că parteneriatele cu familia sunt esențiale în organizarea grădinițelor 

și a grupelor de copii, ele nemaifiind considerate simple activități cu caracter opțional. În cercetările din 
domeniul educației s-a descoperit faptul că preșcolarii cuprinși în rețele sociale bine dezvoltate au rezultate 
educaționale mai bune decât copiii care nu beneficiază de ele.  

Înca de la sfârșitul anilor `70 unii cercetători au susținut că dezvoltarea personalității la copii este 
rezultatul încrucișării unui ansamblu de factori familiali, școlari și comunitari. Părinții trebuie deci să se 
considere la rândul lor parteneri în educație pentru a crea împreună cu școala, grădinița și cu ceilalți membri 
ai societății o comunitate de suport care să funcționeze. Cu cât părinții comunica mai mult cu profesorul și 
au legături afective cu acesta, cu atât mai mult copilul obține performanțe mai ridicate, activitățile de 
parteneriat angajând, ghidând, energizând și motivând copiii, astfel încât aceștia obțin mai ușor succesul.  

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 
Data Activitatea desfășurată 
Septembrie 2019  ,,Să ne cunoaștem mai bine”- ședinta cu părinții 
Octombrie 2019  Dragostea părinţilor - referat  
Noiembrie2019 Vârstele – discuție 
Decembrie 2019 „Vine, vine Mos Crăciun!” 
Ianuarie 2020 „Alimentaţie sănătoasă”- activitate practică 
Februarie 2020 „Cum comunicăm cu copiii noştri?” Sfatul psihologului 

Martie 2020 „La mulți ani, mămica mea!” 

Aprilie 2020  Recompensa şi pedeapsa.  
Mai 2020 „Cum să devii un părinte bun/ competent” 

0B-10 reguli esentiale in educatia si cresterea copilului pana la 7 ani 
Iunie 2020 „1 iunie-Ziua Internațională a Copilului” 

Cântec: Sunt destul de mic si un pic peltic  
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

,,Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii ,,Grigore Alexandrescu".  

 10 reguli esențiale în educația și creșterea copilului până la 7 ani 
1. Învață-l să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
2. Stabilește și impune reguli și limite în comportamentul copilului! 
3. Comunică cât mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii; 

limitează timpul petrecut la televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 
4. Învață-l să iubească lectura și cărțile - începe încă de când e bebelus citindu-i povești, apoi, 

treptat, lasă-l pe el să le exploreze până când învață să citeasca și să se bucure singur de ele! 
5. Lasă-l să se bucure de copilarie - nu încerca să faci din el un geniu înainte de vreme; permite-i 

copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin.  
6. Nu abuza în niciun fel de copil - fizic, emotional, verbal etc. ; evita educatia cu ,,palma la fund" 

și concentrează-te pe disciplina pozitiva! 
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7. Învață- sa isi exprime emotii si sentimente; numai asa va reusi sa rezolve conflicte pe cale pasnica 
si sa-si controleze impulsurile sau sa renunte la agresivitate.  

8. Învață-l să spună mereu adevărul! Și aceasta este o lecție pe care o învață cel mai bine de la tine! 
Ceea ce vede și aude în jurul lui copilul face! 

9. Petrece cât mai mult timp cu micuțul tau! Fii un părinte implicat și devotat, iar cei 7 ani de acasă 
vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el! 

10. Iubește-l necondiționat și arată-i zilnic asta! Iubeste-l indiferent de note, de cum arata, de 
performantele intelectuale, fizice sau de alta natura! Demonstrează-i acest lucru prin gesturi tandre - sarutari 
pe frunte, obrajori, îmbrățișări etc.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

AUTOR: PROF. INV. PRESCOLAR: LASZLO ANA-ALETTA 
 
Educaţia şi educarea în viaţa unui copil începe încă din primii ani de existenţă al acestuia. Părinţii 

pornesc într-o călătorie aventuroasă, încep lecturarea unui nou capitol al vieţii lor, anume al rolului de a fi 
părinte. Lecturarea începe cu o carte bine legată, cu pagini albe, pregătită pentru a fi umplută cu multă 
pricepere, dăruire, străduinţă, răbdare şi multă-multă dragoste de către părinţi, pentru ca gata terminată, 
cartea să se încheie cu un final fericit.  

În primul ciclu de viaţă copilul este înconjurat de părinţi şi de familia în care s-a născut. În această 
perioadă îşi are începutul educaţia în familie, anume „cei şapte ani de acasă”. „Acasă”, noţiune care conţine 
multiple connotaţii, deoarece rolul determinator în viaţa unui copil este =căminul, casa, regiunea, ţara în 
care s-a născut. „Acasă”= membrii familiei (mama, tata), rudele, concetăţenii, membrii etniei de care 
aparţine copilul. În primii doi ani copilul învaţă să meargă, să vorbească şi porneşte pe „ drumul său ”.  

Conduita părinţilor, chiar dacă aceştia nu-şi dau seama totdeauna de efectele comportării lor, are un 
rol deosebit de important în educaţia copiilor. „Aşa a zis tata”, „ Aşa a făcut mama” sunt argumente 
hotărâtoare în ceea ce priveşte motivarea conduitei copiilor. Atitudinea părinţilor faţă de întâmplările şi 
evenimentele zilei, faţă de muncă, faţă de bunul obştesc, faţă de alţi oameni etc. Influenţează conduita 
copilului.  

Referitor la influenţa educativă a conduitei părinţilor asupra copiilor pot fi citate cuvintele lui A. S. 
Makarenko: „ Propria voastră purtare e lucrul cel mai hotărâtor. Să nu credeţi că educaţi copilul numai 
atunci când vorbiţi cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre, 
chiar şi atunci când nu sunteţi acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi cu alţi oameni, şi despre alţi 
oameni, cum vă bucuraţi sau vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi cu duşmanii, cum râdeţi, cum citiţi 
ziarul – toate acestea au pentru copil o mare însemnătate. ” 1 

De asemenea, atitudinea pozitivă a familiei faţă de evenimentele sociale acţionează întotdeauna 
favorabil asupra educaţiei copiilor.  

Trebuie subliniată în mod deosebit importanţa pe care o are atitudinea părinţilor şi a educatorilor faţă 
de copii, deoarece ea acţionează de cele mai multe ori direct şi fără întârziere. Cu cât prestigiul şi autoritatea 
lor în faţa copiilor sunt mai mari, cu atât şi influenţa pozitivă a exemplului lor personal este mai profundă 
şi mai hotîrâtoare. Educatorul sau părintele care se poartă politicos cu copiii, care este sincer, cinstit, 
prevenitor, curajos, drept etc. ( mulţumeşte copilului pentru orice serviciu făcut, răspunde politicos la salut, 
îşi cere scuze când a greşit etc. ), nu este necesar să se dea pe sine însuşi ca exemplu, deoarece copilul 
înregistrează singur asemenea calităţi şi manifestări.  

Îi învăţăm să spună, fără să simtă, “Mulţumesc” și “Bună ziua”  
“Copiii învaţă prin imitare. Îi observă pe adulții din jurul nostru și le imită gesturile, atitudinile, 

comportamentele. Când ei vor vedea adulți nefericiți, vor deduce faptul că acesta este modul corect de a 
trăi, iar fericirea nu este un obiectiv în viaţă. Din nefericire, noi, adulții, îi învăţăm să spună, prin imitare, 
dar fără să simtă sau să dorească, să spună “Mulţumesc” sau “Bună ziua”. Conceptul de “Cei 7 ani de acasă” 
nu mai are același înțeles ca pe vremuri, deoarece în cei 7 ani de acasă, părinţii îi educă în spiritul competiției 
cu orice preț, cu idei de genul “dacă pierzi, ești un ratat” sau “Băiatul vecinei a luat note mai mari ca tine”. 
Respectul faţă de oamenii din jur nu mai reprezintă o valoare atât de importantă pentru copiii noștri, 
deoarece noi, adulții, am încetat să le mai spunem asta. Astfel, toate sugestiile pe care cei mari le dau celor 
mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture posibilitatea copilului să se implice emoțional într-un anumit 
aspect. Astfel, crescând, adultul va avea rețineri să-și facă așa repede prieteni, să râdă, să se bucure ca un 
copil, să treacă peste probleme, să se bucure de orice moment, așa cum o făcea când era mic”, spune 
psihologul Alexandru Pleșea.  

 
 
 
 

1 A.S. Makarenko, Opere pedagogice alese, vol. I, ed. a 3-a, E.S.D.P., 1960, p. 273. 
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În concluzie valorile morale prestabilite şi conturate în urmă cu multe generaţii sunt valori probate, 
care au rezultate pozitive în dezvoltarea armonioasă a copilului. Stima de sine, respectul, „frica „ de 
Dumnezeu, bunul simţ etc. îşi au bazele în familie, bază, care dacă e fundată cu multă precizie, iubire şi 
dăruire va avea premisele unei „clădiri”, care pe parcursul vieţii poate face faţă oricărui „cutremur”. Ca sfat 
personal pot doar să recomand generaţiilor în curs şi viitoare să-şi iubească copiii, să-i educe în aşa fel, 
încât să fie oameni cu bun simţ, empatuoşi şi sinceri.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ CSEREI MIHALY” RACU 
PROFESOR IN INVAȚAMANT PRIMAR, LASZLO EDE 

 
„Oricine are nevoie de o casă în care să trăiască, dar o familie care te sprijină clădeşte cu adevărat un 

cămin. ” – Anthony Liccione 
 Dacă între cei doi părinți există respect reciproc, iubire și respect pentru munca celuilalt părinte, cu 

alte cuvinte, atunci când sunt în același plan, respiră în același spațiu, copilul vede acest model și se 
străduiește pentru el.  

Dezvoltarea unui copil de la naștere până la maturitate este cea mai intensă. Ceea ce urmează este 
doar cizelare, tăierea lăstarilor sălbatici.  

 Părinții tineri când primesc primul lor copil, se transformă. Un triunghi emoțional se dezvoltă atunci, 
când ambii părinți se concentrează mai întâi asupra copilului și apoi asupra partenerului.  

 Noua democrație a dat naștere unor familii în care din anumite motive lipsește comunicarea.  
 Am citit undeva că copilul este o reflectare a familiei.  
 În zadar părinții încearcă să-și învețe copilul vorbirea frumoasă, comportamentul respectuos atunci 

când ei înșiși spun și fac lucruri urâte.  
 Momentele nervoase a mamei, al tatălui, al profesorului sunt cel mai bine surprinse în creierul 

copilului. Încărcătura ei emoțională este atât de mare, încât emoția suprimă sensul. De aceea primii ani ai 
copilăriei când copilul vede în părinți modelul de urmat sunt esențiale, ele vor definii viitorul adult.  

 În această lume modernă, unde domină știrile de senzație, mass media spune și prezintă știri rele 
(omor, accident, jaf, incendiu, catastrofă, viol, maltratare ș. a. ) ce înțelege un tânăr de doar câțiva ani? 

 Într-o familie care trăiește în dragoste, unde există respect, nu este nimic rău în onorarea persoanelor 
în vârstă.  

 Copilul ascultă bunica, realizează că este mama tatălui, a mamei sau că bunicul este tatăl acestora. 
Ea este importantă, nu pentru că a dat o mașină sau o casă, ci pentru că a născut un tată, o mamă, i-a crescut, 
i-a învățat, îi iubește și nu în ultimul rând se poate baza pe ea, ea fiind persoana care face sacrificiu fără să 
ceară ceva în schimb.  

 În caz contrar când respectul față de vârstnici se pierde când sfaturile, vorbele lor sunt răstălmăcite, 
în sufletul copilului va fi o ruptură. Se va simți înșelat, mințit, mituit când va primi darurile bunicilor și 
creierul lui poate spune: Cum să iubesc aceste persoane când ei nu se înțeleg cu părinții mei "- și atunci 
bunica sau bunicul degeaba imploră: „ Dă-mi un pupic ", pentru că nu vor primi și nu vor înțelege de ce.  

 Mai târziu ei vor conta numai dacă le oferă cadouri și nici măcar nu-și vor da seama ca părinți, bunici 
că vor avea un copil material, cu lipsă de bun simț, de empatie, așa cum spune versurile unei melodii 
maghiare: „încă, încă, atât nu este suficient ... ” Apoi cum să se opească pentru o băutură ușoară, va avea 
nevoie de alcool și de droguri.  

 Marea întrebare este: unde am greșit? 
 Răspuns: La început.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PREȘC. LAZA ADRIANA 
 G. P. P. NR. 53 ORADEA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

cei 7 ani de acasă.  
Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 

specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  
Este esențial ca familia să petreacă cât mai mult timp împreună cu copilul și prin asta înțelegem timp 

de calitate, în care copilul și nevoile sale să fie în centrul atenției. Copilul trebuie în primul rând să știe că 
este iubit și respectat. Că nu trebuie să merite iubirea părinților săi și nu trebuie să facă nimic ca să o câstige 
sau ca să o păstreze. Că iubirea adevarată este pur și simplu necondiționată. Modelele de conduită oferite 
de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită 
influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind 
formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi 
valori sociale.  

Copilul trebuie să învețe să se iubească pe sine, pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce cei din jur vor 
să îl facă să devină. Regulile de conviețuire socială vor fi deprinse încet încet de către copil, prin expunerea 
zilnică și inevitabilă la rigorile și cerințele mediului în care crește și se dezvoltă. Politețea și bunele maniere 
se deprind, conform psihologilor, prin observarea exemplului pe care îl dau adulții.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare social.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury).  

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
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Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată.  
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 

OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
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Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 REDACTAT, PROF. LAZAR ANCUȚA,  
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SANDULENI, JUD. BACAU 

 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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FAMILIA-PRIMA ȘCOALĂ 
 

LAZAR ANIKO 
 
Un proverb spaniol ne spune ca familia este o frînghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată. Pe 

o astfel de frânghie, pe un loc mai stabil sau mai fragil, într-o pozitie favorabilă sau mai vulnerabilă, ne 
situăm fiecare din noi, care ne marchează fundamental existența. Unele lucruri probabil se schimbă, dar 
noi începem si sfârșim cu familia- spunea autorul Anthony Brandt.  

Există trei factori fundamentali care contribuie la dezvoltarea personalității: ereditatea (datul 
genetic), mediul in care trăim si educația. In ansamblul mediilor educative, familia ocupa un loc aparte, 
având o influență covârșitoare asupra dezvoltării copilului. Educaţia copilului este un demers care 
presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă între toţi adulţii care îl susţin în demersul său 
de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una 
din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele 
copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. 
Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună 
cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării 
sociale, ca părţi ale unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi 
societăţii asupra copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă 
copiilor posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor 
emoţionale şi la reacţii adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. Crescând în şi alături de familia sa, copilul 
integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi 
norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; 
disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor 
inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; 
confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

 Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a 
copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic 
determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
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Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 

OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 EDUCATIA IN FAMILIE -CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 EDITIA 2020 

 
PROF. LAZAR NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALA GRECI- JUD. TULCEA 
 
 Copilăria este vârsta la care regulile sunt acceptate mai uşor şi pot fi transmise valori care se 

permanentizează ca un patrimoniu personal interior, o bogăţie preţioasă necesară unei bune creşteri viitoare 
a copilului. Pentru ca operaţiunea aceasta să reuşească, părinţii trebuie să manifeste o concordanţă între 
ceea ce spun şi ceea ce fac. O atitudine ambiguă îi transmite copilului impresia unei diferenţe între principii 
abstracte şi acţiuni concrete, considerându-le pe primele doar nişte cuvinte goale de conţinut. Ceea ce 
foloseşte este clasicul ,,exemplu bun” care nu se poate demoda niciodată întrucât cuprinde atât respectul 
faţă de sine însuşi şi faţă de ceilalţi, cât şi mărturia unei experienţe de viaţă model.  

Pentru a evita necesitatea de a recurge la intervenţii din exterior cu scopul de a înţelege 
comportamentul fiilor adolescenţi, trebuie să se înceapă pregătirea terenului încă din copilărie, construind 
un raport correct încă din primii ani de viaţă, pentru a avea cât se poate de repede o idee despre adevărata 
natură a copilului. Începând de la 2-3 ani, copiilor li se poate inculca sentimentul datoriei şi al 
responsabilităţii; în acest fel se va putea forma, cu timpul, un raport bazat pe respect reciproc, pe încredere 
şi pe o comunicare deschisă şi sinceră.  

Încă de când este mic, copilul trebuie să primească o educaţie afectuoasă, învăţându-l şi transmiţându-
i comportamente, informaţii şi reguli, totul fiind făcut cu blândeţe şi dăruire. Trăind alături de el şi 
încredinţându-i mici responsabilităţi, îl punem în situaţia de a înţelege care sunt spaţiile sale şi care sunt 
cele ale altora, învăţând să respecte toate acestea chiar şi atunci când se joacă.  

Mai târziu i se va putea transmite şi sentimentul responsabilităţii faţă de ceilalţi, faţă de mediu şi de 
ceea ce aparţine domeniului public. Doar astfel este posibil să lise transmită copiilor valorile coparticipării 
şi sentimentul apartenenţei nu numai la nucleul familial, ci şi la o realitate socială mai largă. Pornind de la 
această bază, se construieşte un dialog care, cu toate suişurile şi coborâşurile sale, va rămâne solid, pentru 
că este clădit pe încredere reciprocă. Doar aşa ne va fi posibil să influenţăm pozitiv comportamentul copiilor 
noştri.  

 În prima parte a celor șapte ani, copiii tind să imite tot ceea ce văd în jur, astfel orice activitate a 
părinților sau a persoanelor din jurul acestora are o mare influență și o consecință totodată. Părinții trebuie 
să știe că sunt precum o oglindă în fața copiilor lor, astfel stilurile parentale se reflectă în comportamentul 
copiilor lor. Părinții trebuie să fie responsabili, să conștientizeze că în fond ei sunt niște educatori.  

În cea de-a doua parte a celor șapte ani, copilul începe să dea dovadă de independență, să-și dezvolte 
autonomia prin diverse reacții, unele mai bune, altele mai puțin bune. De exemplu: atragerea atenției prin 
opoziție, negativism, contrazicere, imitare adulți prin preluarea unor cuvinte sau gesturi, creșterea gradului 
de maturizare în gândire sau comportament etc. Este de datoria părinților să managerieze aceste situații, 
astfel încât copilul să preia doar elementele corecte, necesare procesului devenirii ca persoană unică, 
independentă, funcțională.  

Educația nu presupune o cursă în a vedea cât de repede scrie, citește sau socotește copilul. Primii 
șapte ani nu ar trebui dedicați scrisului și socotitului, cum pentru mulți părinți aceste lucruri par obligatorii. 
Mai degrabă, acești șapte ani ar trebui dedicați însușirii unor norme, reguli de comportament, formării unor 
deprinderi esențiale în demersul viitor al copilului.  

Primele deprinderi de formare a personalității copilului în familie constituie suportul dezvoltării 
ulterioare. Totodată, în familie se dobândesc primele experiențe de cunoaștere și experiențe de viață. 
Familia este prima care contribuie la însușirea limbajului, la formarea deprinderilor de comportament, 
elemente esențiale pentru parcursul educativ al copilului din grădiniță. Climatul psihosocial, relațiile 
intrafamiliale, nivelul cultural al familiei sau nivelul socioeconomic reprezintă factori determinanți în 
dezvoltarea psihofizică a copilului. La grădiniță, copilul vine cu un bagaj bine definit pe care va construi 
mai departe și va adăuga alte și alte lucruri. Astfel, familia este un real suport al grădiniței.  

În concluzie, precizez importanța celor șapte ani de acasă prin faptul că aceștia sunt punctul de plecare 
în educarea corectă a copilului și „cartea de vizită” care îl va însoți pentru tot restul vieții.  
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 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui 
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 CEI 7 ANI DE ACASA  
 

PROF. LAZAROIU ADRIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAIL ANDREI”BUHUȘI 

 
 Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

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

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familieî 

Responsabilitatea aruncată pe umerii părinților? 
 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 
dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt 
rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la 
tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul 
e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase 
urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, 
perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele 
mult-aşteptate.  

 Astazi, 7 ani de acasa simbolizeaza un anumit standard, minim, dar cumva obligatoriu, în care trebuie 
să se încadreze odraslele noastre. E drept, si părintii s-au adaptat, multi au renuntat la standardele astea, de 
voie sau de nevoie, dar a rămas asa, o umbră de parfum de trecut, un fel de deziderat si, de ce să nu 
recunoaștem, un fel de termen de comparație.  

 Cert este ca educația trebuie să existe, doar că fiecare copil are ritmul său de evolutie, iar 
obligativitatea a devenit ușor desuetă, așa că la 7 ani unii copii sunt de pus în ramă iar altii ... mai puțin. 
Cred însă că nu trebuie să mai facem comparații la vârsta de 7 ani.  

 Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este 
vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat 
să înțeleagă si să respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părintii sau 
cadrele didactice.  
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MINDFULNESS PENTRU PARINȚI 
 

LAZASCHEVICI TUDORIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU”,  

ADJUD, VRANCEA 
 
Nu de foarte mult timp a apărut și în România conceptul de mindfulness, care înseamnă acceptarea 

gândurilor și emoțiilor, fără a le judeca, fără a le denumi „bune” sau „rele”.  
Termenul de mindfulness nu a fost tradus în limba română și se preferă folosirea termenului în limba 

engleză. Când spunem mindfulness înțelegem o stare de prezență conștientă în care ne concentram atenția 
într-un anumit fel, intenționat, în momentul prezent și fără judecată critică.  

Știm bine ca orice teorie are nevoie și de practica, de aceea soții Myla & Jon Kabat-Zinn ne propun 
diverse exerciții pe care le poți practica în fiecare zi pentru a te bucura mai mult de copiii tăi.  

 Încearcă să îți imaginezi lumea din punctul de vedere al copilului tău. Chiar dacă faci acest lucru 
doar pentru câteva momente în fiecare zi, este un bun inceput; 

 Consideră-ți copiii ca fiind perfecți așa cum sunt. Încearcă să faci efortul de a avea o stare de 
acceptare a lor și de bunătate, mai ales atunci când îți este cel mai greu să faci acest lucru; 

 Un copil cu o minte deschisă va crede că depinde doar de el să devină orice vrea să devină, sau să 
realizeze orice își propune, vor dori să încerce lucruri noi, își vor găsi motivația în interior, vor fi 
responsabili și perseverenți. Acești copii nu se vor teme de greșeală, ci o vor considera o lecție, nu se vor 
teme de eșec, ci îl vor considera feedback; 

 Îi spui copilului tău că este unic și special așa cum ești și tu, părintele. Unic-prețuiește asta! Avem 
calitățile și interesele noastre proprii, de aceea nu putem fi considerați nici mai slabi, nici mai buni decât 
ceilalți. Diferit- pur și simplu suntem diferiți. Să nu îți dorești să fii nimeni altcineva, ci să nu uiți ce te face 
pe tine special; 

 Când încerci să faci lucruri dificile, se întâmplă să ai parte de anumite dificultăți. Pentru a trece 
peste acestea trebuie să aplicăm anumite strategii, cum ar fi cuvinte și fraze de încurajare: “Nu pot să fac 
asta, dar pot învăța”, “Nu renunț, sunt perseverant! ”; 

 Puterea afirmațiilor-un lucru pe care îl spui mereu ajunge să fie adevărat pentru copilul tău. De 
exemplu: ,,Ești unic”, ,,Ești curajos”; 

 Noi, părinții, trebuie să îi învățăm să fie recunoscător. Să acorde importanță lucrurilor bune din 
viața lor. Să se bucure de jucăriile pe care le au, de dragostea familiei, de sprijinul unui coleg sau de lucruri 
mărunte cum ar fi un zâmbet, o înghețată; 

 Să încercăm să-i învățăm să rămână pozitivi, să vadă partea plină a paharului, partea bună a 
lucrurilor. Chiar și atunci când o situație nu-ți este favorabilă, descoperă ceva pozitiv, iar dacă vei reuși, vei 
obține rezultate mai bune și cu siguranță vei fi mai fericit; 

Studiile derulate in ultimii 10-15 ani au arătat ca utilizarea de tehnici de tip mindfulness în creșterea 
copiilor se asociază cu efecte pozitive, atât pentru părinți cât și pentru copii. Pentru părinți s-au observat 
scăderea nivelului de stres, a efortului emoțional, mai puține simptome de tristețe și anxietate, precum și o 
reglare emoționala mai bună, inclusiv pentru furie. De asemenea, s-a evidențiat îmbunatățirea comunicării, 
sporirea încrederii în abilitățile proprii de creștere și educare a copiilor, precum și stabilirea de scopuri mai 
clare și mai realiste în acest sens.  

Pentru copii, s-au observat creșteri ale abilitățtilor de comunicare, ale reglării emoționale, a 
satisfacției de viață, mai puține probleme de comportament, anxietate, depresie.  

În plus s-au observat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește relaționarea părinte-copil, un 
climat afectiv mai favorabil.  
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,,STARTUL ÎN VIAŢĂ, CEI 7 ANI DE ACASĂ ... . ,, 
 

PROF. INV. PRESC. LAZOC ADRIANA FLORICA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3,  

ŞIMLEU SILVANIEI, JUD. SALAJ 
  
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă, ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei şapte de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Părinţii sunt modele pentru copil. 
Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este 
ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc, dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. Cea 
mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea 
mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important să îl 
lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea 
pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o 
palmă.  

 Psihologii sunt de parere că, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să 
stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, 
este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună 
mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie 
să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  

Din perspectivă proprie, anii pe care îi petreci alături de părinții tăi sunt cei mai importanți, mai ales 
primii, când înveți ce este viața defapt și cum trebuie să treci prin ea. În primul rând, orice părinte trebuie 
să învețe să-i acorde copilului, încă din primele zile de viață, o atenție sporită. Când acesta începe să 
priceapă și să aibă rațiune, părintele este cel responsabil pentru a-i explica diverse lucruri ființei nou 
născute. Spre exemplu, mulți dintre noi mâncam tot ce vedeam de pe jos, dar pentru asta este părintele în 
spatele nostru să ne dea peste mânuță și să ne spună ,,asta nu este de mancat ,,.  

În al doilea rând, acești șapte ani de acasă îi arătăm în societate, când vorbim cu una sau mai multe 
persoane, cum ne comportăm cu ele, sau când pur și simplu suntem puși într-o situație mai delicată. Un bun 
exemplu pentru o bună educație este atunci când oferim locul nostru unei persoane mai în vârstă ca noi, sau 
deschidem ușa unei femei și așteptăm să intre. Acești ani i-am primit la vremea noastră, și o să-i dăm mai 
departe, e ceva ce nu moare. Merg mai departe, odată cu timpul. Familia reprezintă primul spaţiu formativ 
pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte 
important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia. Părerea mea este 
că educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost cumpărată din 
banii strânși în cei șapte ani.  

În concluzie expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.   
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, LAZUR ALINA 
 
Vorbind despre cei șapte ani de acasă inevitabil ne gândim la normele morale și regulile de 

comportamentul pe care copilul trebuie să le însușească până intră în colectivitate, la şcoală în jurul vărstei 
de șapte ani. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care 
ştie să salute, să mulţumescă, să spună te rog, un copil care se comportă potrivit în orice situație.  

Educaţia, bunele maniere, normele morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate și garanția 
că va ajunge un adult echilibrat din punct de vederea psiho-social.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social, pentru perfecționarea personalității. Responsabilă direct pentru realizarea acestui 
obiectiv este familia. Familia ocupă un rol primordial în formarea unui copil educat și mai apoi a unui adult 
cu un comportament adecvat.  

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

Procesul educativ al copilului se necesită dirijat cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află acesta, fără a-l solicita prematur cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
raportândun-ne în a-i oferi şi cere îndeosebi ceea ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi artistică. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de 
conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a 
indivizilor societăţii, constituind bagajul celor șapte ani de acasă. În familie copilul începe să se cunoască 
pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi 
în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi pedagogii din şcoală. 
Cei din urmă au rolul să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-
educativ care au scăpat până la această vârstă.  

Perioada celor șapte ani de acasă îşi pun accentul pe ceea ce va deveini copilul. Aceasta este perioada 
cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un 
comportament normal sau deviant. Cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa 
vor trăi şi se vor manifesta și ei pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează 
părinţii. De aceea este important să insuflăm copiilor nostri normele morale și civice denumite ”cei șapte 
ani de acasă”… 
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EDUCATIA IN FAMILIE- CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR: LEAH ELENA GEORGETA 
 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului",  

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

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. Dragostea cu care părinţii 
îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de 
părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi 
asumarea regulilor de comportament.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

„Cei şapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

În concluzie, putem spune că „cei şapte ani de acasă” reprezintă paşaportul care te însoţeşte oriunde 
mergi în viaţă.  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 
“DARURI PENTRU MAMA!” 

 
LEANCA CATALINA SIMONA 

 
Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 
Tema săptămânală: ,,Pentru tine mama mea!” 
Tema proiectului: „Daruri pentru mama” 
Tipul activității: însușire de noi cunoștințe 
Grupa: mare 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Domenii de activitate: DLC + DOS 
Categorii de activități: Educarea limbajului + Abilități practice 
Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual 
Durata: o zi 
Scopul activității:  
• Cultivarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame; 
• Realizarea unei lucrări artistico-plastice exersând deprinderile de lucru însuşite anterior; 
• Consolidarea capacității de exprimare orală, a înțelegerii și utilizării structurilor verbale corecte 

din punct de vedere fonetic, lexical, gramatical;  
Obiective operaționale:  
• Cognitive 
• Să se exprime clar, coerent și corect gramatical; 
• să numească materialele de lucru puse la dispoziţie; 
• să realizeze o lucrare individuală, utilizând diferite materiale şi tehnici; 
• să personalizeze lucrarea, în vederea realizării unei lucrări originale; 
• Afectiv-atitudinal :  
• Participarea activă la activități pe parcursul întregii zile; 
• Psiho-motrice 
•  Să mânuiască corect a materialele de lucru; 
•  Să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii.  
Bibliografie:  

 Breben Silvia, Gonea Elena, Ruiu Georgeta, Metode interactive de grup – ghid metodic pentru 
îvățământ preșcolar, Ed. Aramis, București, 2002 

 Rafailă Elena, Educarea creativității la vârsta preșcolară, Ed. Aramis, București.  
 
INVENTAR DE ACTIVITATI 
Întâlnirea de dimineață: ,,E ziua ta, mamico!” 

 Salutul 
 Prezența 
 Noutatea zilei 
 Calendarul naturii,  
 Împărtășirea cu ceilalți 
 Mesajul zilei 
 Activitatea de grup 
 Rutine: sosirea copiilor, servirea mesei, exersarea unor deprinderi igienico-sanitare 

Tranziție: ,,Luați seama bine”- joc de mișcare 
II. Activități liber alese (ALA) 

 Artă : ,, Flori pentru mama” – dactilopictură 
 Bibliotecă: ,,Colierul mamei” – exercițiu grafic 
 Științe: ,,Gentuța mamei” – lipește atâtea elemente câte îți arată cifra 

Tranziție: ,,Vine, vine primavara!”- cântec 
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III. Activități pe domenii experiențiale (ADE) 
 DLC: Domeniul Limbă și Comnicare – lectura educatoarei ,,Cadoul Danielei” 
 DOS- Abilități practice ,,Eșarfa mamei ”- decorare 

IV. Activități liber alese 2 (ALA 2) 
 ,, Buchetele, buchetele“– joc de mișcare 
 
SCENARIUL ZILEI 
Când toți copiii au sosit, cu privirea curioasă vor intra în sala de grupă și vor cânta ,,Bună dimineața, 

dragă grădiniță! ”, așezându-se în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toți membrii grupei. 
Educatoarea, pentru a construi un model de comportament, zâmbește, îi privește, transmite căldură și 
încurajare prin toate formele de comunicare verbală și nonverbală.  

Activitatea zilei începe cu ,, Întâlnirea de dimineață”. compusă din: “Salut” (Bună dimineaţa, 
Fluturașilor!), „Prezenţa” (aşezarea de către fiecare copil a fotografiei personale pe calendar), „Calendarul 
naturii”, ,,Noutatea zilei”: Educatoarea va îndrepta atenția spre musafirii din sala de grupă care au venit la 
ei să îi vadă cât sunt de cuminți și cât de multe lucruri știu.  

Tranziția către DLC se realizează prin cântecelul ,,Vine, vine primăvara”. Copiii sunt aşezaţi în 
semicerc şi vor asculta povestea „Cadoul Danielei”. Educatoarea va expune povestea folosind un ton, o 
mimică şi gesturi adecvate. În timpul lecturării se prezintă planșele pe un panou. cu ajutorul cărora vor 
răspunde la întrebările adresate de educatoare şi vor desprinde învățătura povestirii. La DOS copiii vor 
decora eșarfa mamei cu elementele aflate pe măsuțe: floricele, fluturași, inimioare.  

Tranziția spre centrele de lucru se va realiza prin cântecul ,,Luați seama bine”– joc de mișcare cu 
text și cânt. Împărțirea pe centre se realizează în urma primirii florilor albe / roșii/galbene/albastre aflate în 
coșul aflat pe masă: florile albe – Centrul Artă, florile roșii – Centrul Bibliotecă, florile galbene la 
Centrul Științe și florile albastre vor decora Eșarfa mamei. Se specifică faptul că, se vor roti în ordinea 
preferințelor, dar toți vor trece pe la cele trei centre.  

ALA 2 se desfășoară prin jocul ,, Buchetele, buchetele” in holul gradințtei 
 
ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA 
INTALNIREA DE DIMINEATA 
 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ :  
,,E ziua ta, mamico” 
TIPUL ACTIVITĂŢII : formare de priceperi şi deprinderi 
DURATA : 15 - 20 minute 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  
-să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei şi invitatului 

surpriză ; 
-să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 
-să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei ( vreme, anotimp, lună).  
OBIECTIV AFECTIV-ATITUDINAL :  
-colaborarea cu cei din jur în realizarea activităţilor de grup 
STRATEGII DIDACTICE  
FORME DE ORGANIZARE : frontal, individual 
METODE ŞI PROCEDEE : conversaţie, explicaţie 
MIJLOACE DIDACTICE : Calendarul Naturii, Zana Primavara 
Bibliografie:  

 Curriculum pentru învățământ preșcolar, M. E. C. I. 2008 
 Cioflica Smaranda Maria, coord., ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineață”, Ed. Tehno-Art, 

Pertoșani, 2010 
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INTALNIREA DE DIMINEATA  
SCENARIU 
 
I. Salutul:  
E o zi frumoasă de primăvară. Sala de grupă e pregătită să-și aștepte ,, Fluturașii”. Aceștia sunt 

întâmpinați de catre doamna educatoare. Fluturașii au venit la grădiniță curioși să vadă ce surprize le mai 
oferă și această zi, dar poate și emoționați știind că vor avea și musafiri.  

Fluturașii se așează în semicerc cântând: ,,Buna dimineața, draga gradinita! ”.  
II. Noutatea zilei 
Educatoarea va îndrepta atenția spre musafirii din sala de grupă care au venit la ei să îi vadă cât sunt 

de cuminți și cât de multe lucruri știu.  
III. Prezența 
Se realizează prezența copiilor cu ajutorul catalogului, se precizează numărul fetițelor și al băiețeilor 

prezenți, apoi totalul copiilor prezenți, un copil verifică corectitudinea prezenței la panou.  
IV. Împărtășirea cu ceilalți 
Un copil povestește cum si-a petrecut sfârșitul zilei precedente, iar ceilalți vor asculta cu atenție, apoi 

dacă vor dori vor adresa întrebări și vor comenta pe scurt.  
V. Calendarul naturii 
Se realizează cu ajutorul cercetașilor de serviciu care au datoria de a merge la fereastră pentru a 

observa cum este vremea afară. Este precizat anotimpul primăvara si se stabilește cum este vremea. Apoi 
vin și completează calendarul cu jetoanele potrivite. Copiii denumesc ziua săptămânii, data, luna și anul, 
iar educatoarea indică jetonul pe care este scrisă denumirea acestora.  

VI. Mesajul zilei 
 ,, E ziua ta, mamico!” 
VII. Activitatea de grup 
Se realizeaza prin prezentarea activităților din din ziua respectiva. Educatoarea le prezintă copiilor 

centrele de lucru, dar și activitățile pe care le vor desfășura pe parcursul zilei.  
VIII. Tranziții 
 ,,Luați seama bine”- joc de mișcare.  
Copiii sunt recompensați la finalul întâlnirii de dimineață cu câte o floare (roșie, albă, galbenă, 

albastră) în funcție de care se vor împărți la sectoare după tranziția ,,Unu după altul/ În rând ne așezăm. / 
Unu după altul, / Spre centre plecăm. ” 

 
ACTIVITATI LIBER ALESE (I) 
 
Tipul activitatii: verificarea si sistematizarea cunoștințelor și a deprinderilor 
Forma de organizare: pe grupuri 
Durata: 30 min 
BIBLIOTECĂ 
 ,,Colierul mamei”-exercițiu grafic 
Obiective:  

 Cognitive: să decoreze colierul mamei cu elemente grafice după model, să utilizeze corect 
instrumentele de lucru; 

 Psiho-motorii: să respecte poziția corectă a corpului fată de suportul de lucru pentru o bună 
coordonare oculo-motorie; 

Metode si procedee: conversația, exercițiul, explicația; 
Mijloace si materiale didactice: fișe de lucru, carioca; 

 
ARTA 
,,Flori pentru mama”-dactilopictură 
Obiective:  

 Cognitive: să distingă culorile care sunt folosite; să recunoască elementele pe care le folosește; să 
respecte tehnica de lucru 
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 Psiho-motorii: să respecte poziția corectă a corpului fată de suportul de lucru pentru o bună 
coordonare oculo-motorie; 

 
Metode si procedee: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul 
Mijloace si materiale didactice: contur flori, acuarele, servețele umede 
 
ȘTIINȚE 
 ,,Gentuța mamei”- lipește atâtea elemente câte îți arată cifra 
Obiective:  

 Cognitive: să formeze mulțmi cu un anumit număr de elemente, să asocieze corect numărul de 
elemente cu cifra corespunzătoare; 

 Psiho-motorii: să respecte poziția corectă a corpului față de suprafața de lucru; să  
mânuiască corect elementele;  
Metode si procedee: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul; 
Mijloace si materiale didactice: gentuță, jetoane cifre, jetoane flori, inimioare, fluturași; 
Tranziție: voi aprecia global activitatea copiilor de la fiecare centru și voi evidenția copiii care au 

avut un aport deosebit, exprimându-mi speranța că data viitoare va fi și mai bine.  
Copiii ies din sala de grupă interpretând cântecelul ,,Unu după altul/ În rând ne așezăm/ Unu după 

altul/ Parcă defilăm/ Iar în fruntea noastră/ …. în cap de rând/ După el/ea vin alții/ Veseli toți mergând”. 
Se așeaza în hol și cântăm împreună cântecelul ,, Vine, vine primavara”, apoi vor executa mișcări libere.  

Rutina: copiii se vor deplasa spre baie.  
 
ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE 
I. Tema activității: ,,Daruri pentru mama” 
Domenii experiențiale: DLC- Domeniul Limbă și Comunicare,  
Forma de realizare: frontal, individual,  
Scopul activității: dezvoltarea creativității limbajului oral; stimularea exprimării sentimentelor 

pozitive față de cei din jur;  
Obiective operaționale:  
• Să asculte cu atenție conținutul poveștii; 
• Să discute despre personajele din poveste; 
• Să indentifice comportamentele pozitive și negative observate la personajele din poveste; 
• Să se exprime prin stări emoționale provocate de întâmplările povestirii 
• să desprindă învățătura poveștii; 
 Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, repovestire, turul galeriei; 
 Material didactic: povestea ,,Cadoul Danielei”, imagini din poveste; 
II. Tema activității: ,,Daruri pentru mama” 
Domenii experiențiale: DOS- Activitate Practica – decorare “Eșarfa mamei” 
Forma de realizare: frontal;  
Scopul activității: dezvoltarea simțului estetic și creativ  
Competențe operaționale:  
• Să numească materialele puse la dipoziție; 
• Să realizeze lucrări originale manifestând creativitate; 
• Să aprecieze lucrarea proprie și a celorlalți colegi; 
 Metode și procedee: conversația, explicația,  
Material didactic: eșarfă, floricele, fluturași, inimioare, lipici; 
 
ACTIVITATI LIBER ALESE (II) 
Joc de mișcare: ,,Buchețele, buchețele” 
Tipul de activitate: formare de priceperi și deprindere 
Forme de organizare: frontal și pe grupuri 
Forma de organizare: joc de mișcare, orientare în spațiu și atenție 
Durata: 15-20 min  
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Scopul: să manifeste spirit de echipă, aptitudini de cooperare 
Obiective:  
- Să respecte regulile jocului folosindu-se de mișcare 
- Să se deplaseze în cercul corespunzător culorii la semnal; 
- Să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte;  
Materialul didactic: flori roșii, flori albe, flori galbene, flori albastre, cerc alb, cerc roșu, cerc galben, 

cerc albastru.  
Desfășurarea jocului: copiii sunt împărțiți în patru echipe - Echipa Florilor Roșii, Echipa Florilor 

Albastre, Echipa Florilor Galbene și Echipa Albe. Toti copiii aleargă în holul grădiniței pe sunetul bătăilor 
din palme ale educatoarei, iar când educatoare se oprește din bătut dă semnalul ,,Buchețele, buchețele” iar 
fiecare floare trebuie să se așeze în cercul corespunzător culorii. Cel care nu se așază corespunzător este 
dat afară din joc. Jocul se repeta de 5 ori iar la sfârșit câștiga echipa în care sunt cele mai multe flori.  

În finalul activității se vor face aprecieri iar toți copiii vor fi recompensați.  
Secvențe didactice Conținutul științific Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 

Rutina: pregătirea sălii de grupă pentru activități; 
distribuirea materialelor la centrele de interes; așezarea 
scaunelelor în semicerc.  

    

2. Captarea atenției Captarea atenției se realizează în cadrul întâlnirii de 
dimineață printr-o discuție despre evenimentul ce 
urmează a fi în ziua de 8 Martie. Cu ajutorul unor 
imagini vom realiza un ciorchine despre mama, 
activitatea ei în familie și grija pe care ne-o poartă.  

Conversația  
 
Explicația 
 
 

Calendarul 
naturii 
Metoda 
ciorchinelui 
 
 

 
Semicerc 

Frontala 
 
 

3. Anunțarea temei 
și a obiectivelor 

 Se anunță tema activității: ,,Daruri pentru mama”. 
Astăzi vom asculta o poveste foarte frumoasa care se 
numește ,, Cadoul Danielei”.  
Copiii iși exprimă dorința de a participa la activitățile 
propuse, iar educatoarea le prezintă pe scurt obiectivele 
urmărite.  
Tranzitie : ,,Unu dupa altul 
In rand ne asezam 
Unul dupa altul 
Sper centre plecam” 
 

 
Conversația 
 
Explicația 
 
Elementele 
surpriză 

 
 
 

 
 
 
Semicerc 

 
 
 
Globală 
 
 
 
Individuală 

4. Prezentarea 
conținutului 

Împarțirea pe centre se realizează prin alegerea din coș 
a unei flori.  
Se anunță jocurile și activitățile ce urmează a fi 
desfășurate în fiecare centru de interes, invitând grupa 
de copii să meargă, pentru început, la centrul indicat de 
floarea pe care a ales-o.  
Pentru fiecare sector se vor purta discuții referitoare la 
ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la 
dispoziție.  
Se reamintește copiilor comportamentul pe care trebuie 
să-l manifeste în cadrul acestor activități ( vorbim în 
șoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalți, avem grijă de 
materialele primite, apreciem și protejăm lucrările 
făcute de ceilalți colegi). Copiii se organizează la 
centre, intuiesc și se familiarizează cu materialele 
pregătite.  
La sectorul Artă, vor picta flori pentru mama, folosind 
tehnica dactilopicturii, vor înșira mărgele pentru mama.  
La sectorul Ștințe, vor număra jetoane, vor forma 
mulțimi de elemente și vor lipi pe gentuța mamei atâtea 
elemente câte arată cifra.  
La sectorul Bibliotecă vor exersa semne grafice, astfel 
vor obține un colier pentru mama.  
Pe tot parcursul activității se vor asigura condițiile 
optime, se va urmări modul de relaționare, de 
comunicare între parteneri cât și grija pentru materialele 
puse la dispoziție.  
Se face rotirea centrelor.  
Se vor face aprecieri stimulative cu referire la fiecare 
grup în parte și se vor nominaliza copiii care s-au 
remarcat.  
Tranzitie : ,,E ziua ta, mămico!” 
 

 
 
Conversația 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
Observația 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flori rosii 
Flori albe 
Flori galbene 
Flori albastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contur flori 
Acuarele 
 
Gentuța  
Jetoane, cifre 
Fișe de lucru 
carioci 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Globală 
 
 
 
 
 
Individuală 
 
Pe grupuri 
 
 

5. Dirijarea 
învățării 

DLC 
Voi prezenta conținutul poveștii clar, coerent și 
expresiv, cu un ton și o mimică adecvată. Sunt 
prezentate și imaginile specifice fiecărui moment din 

 
 
Conversația 
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poveste. Se poartă apoi, o scurtă conversație pe baza 
lecturii audiate:  
• Despre cine este vorba în povestea 
noastră? 
• Ce avrut Daniela să cumpere pentru mama 
ei? Ce culoare avea gentuța? 
• Cine a mers cu Daniela la cumpărături? 
• De ce nu a cumpărat Daniela eșarfa sau 
colierul pentru mama? 
• Ce i-a oferit mamei? 
• Ce învățătură putem desprinde din 
povestea aceasta? 
Se incearcă o scurta repovestire pe baza imaginilor.  
 
Rutine: bem apă, mers la baie 
 
La DOS copiii vor avea de decorat eșarfa mamei cu 
ajutorul unor elemente decorative: floricele, inimioare, 
fluturași Se realizează intuirea materialului, apoi se 
explică și se demonstrează modul de lucru.  
Se va evidenția modul de utilizare al materialelor, 
acuratețea lucrării. Copiii vor lucra în echipă la 
decorarea eșarfei.  
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii se realizează 
conform mișcărilor sugerate de poezia recitată în ritm 
lent de către educatoare:  
Ne jucam, ne jucam,  
Cu manutele noi ne jucam.  
Cind manutele au obosit,  
Palmele au si sosit.  
Ne jucam, ne jucam,  
Cu palmele noi ne jucam.  
Cind palmele au obosit,  
Pumnisorii au si sosit.  
Ne jucam, ne jucam,  
Cu pumnisorii noi ne jucam.  
Cind pumnisorii au obosit,  
Picioarele au si sosit.  
Ne jucam, ne jucam,  
Cu picioarele noi ne jucam.  
Cind picioarele au obosit,  
Copilasii au adormit! 
Se urează ,,Spor la lucru!” 
Executarea temei de către copii, conform modelului 
educatoarei, respectând indicațiile primite, utilizând o 
tehnică de lucru corectă; vor fi ajutați copiii care solicită 
ajutor sau adresează întrebări; atenționarea păstrării 
ordinei și disciplinei 

 
Povestirea 
educatoarei 
 
 
 
 
 
Repovestirea  
 
 
 
 
Explicatia 
Conversatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exercițiul 
 
 
Observatia  

 
 
Imagini din 
poveste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eșarfă 
Elemente 
decorative :  
flori, fluturi, 
inimioare 

 
 
 
 
Semicerc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globală 
 
 
Evaluare orala 
 
 
Individuala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe echipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  

6. Reactualizarea 
feed-back-ului 

Se analizează acuratețea și corectitudinea cu care s-a 
lucrat și se asază la expoziție toate lucrările.  
Copiii fac aprecieri asupra lucrărilor, alegând lucrarea 
preferată, explicând elegerea făcută.  
ALA 2 
Copiii sunt împărțiți în patru echipe - Echipa Florilor 
Roșii, echipa Florilor Galbene, echipa Florilor Albastre 
și Echipa Florilor Albe. Toți copiii aleargă în holul 
grădiniței pe sunetul bătăilor din palme ale educatoarei, 
iar când educatoarea se oprește din bătut dă semnalul 
,,Buchețele, buchețele” fiecare floare trebuie să se așeze 
în cercul corespunzător culorii. Cel care nu se așază 
corespunzător este dat afară din joc. Jocul se repetă de 
5 ori iar la sfârșit câstigă echipa în care sunt cele mai 
multe flori.  
În finalul activității se vor face aprecieri iar toți copiii 
vor fi recompensați.  

Conversația 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
Jocul 

 
 
 
 
Jetoane cu 
flori 
 
Cercuri albe 
Cercuri roșii 
Cercuri 
albastre 
Cercuri 
galbene 
 
 
 

 
 
 
 
Pe echipe 

 
 
Globală 
 
 
 
 
 
 
Pe echipe 

7. Încheierea 
activitații 

Educatoarea recompenseaza copiii cu fluturași și sunt 
felicitați că au reușit să o ajute pe Daniela să obțină toate 
cadourile pentru mama ei.  
La final copiii dansează pe melodia ,, Samba florilor” 

 
Conversația 
Aprecierea 

 
Recompense 

 
Semicerc 

Frontal 
Aprecieri 
verbale 

ANEXE 
Cadoul Danielei 
Daniela este o fetiţă frumoasă şi cuminte, care aşteaptă să vină ziua de 8 Martie, ziua tuturor mamelor 

din lumea întreagă, pentru a-i face mamei ei cel mai frumos şi mai minunat dar. Cu mare grijă, a adunat 
câţiva bănuţi- când a fost la colindat cu fratele ei mai mare- şi nu s-a atins de puşculiţă, cu gândul să-i facă 
mamei o surpriză de ziua ei. Abia aştepta să o vadă pe mama zâmbind când îi va da poşeta aceea roşie din 
vitrina magazinului de lângă grădiniţă. Ştia că mama îşi doreşte foarte mult acea poşetă, dar nu-şi permitea 
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să şi-o cumpere. Copiii ei aveau nevoie ba de haine, ba de ghete, sau de creioane sau caiete ... tot timpul 
apărea o cheltuială în plus.  

La grădiniţă a aflat că se apropie ziua de 8 Martie, aşa că ardea de nerăbdare să meargă să-i cumpere 
mamei poşeta roşie. A spus educatoarei şi colegilor despre ce vrea să facă şi toată grupa a felicitat-o.  

Când a ajuns acasă, şi-a luat banii din puşculiţă şi a rugat-o pe Alina, verişoara ei mai mare, să o 
însoţească la cumpărături- ştia că nu are voie singură pe stradă şi la magazine.  

Cu banii în mână, Daniela a intrat în magazin şi a rugat-o frumos pe vânzătoare să-i dea poşeta roşie 
din vitrină. Pe când să plătească, a aflat că poşeta s-a scumpit şi banii nu-i ajungeau. Aşa că, a mulţumit d-
nei vânzătoare şi a ieşit din magazin. Simţea cum lacrimile se pregătesc să curgă pe obraz, îi venea să fugă 
acasă, în braţele mamei care o alina ori de câte ori era supărată sau tristă. Era sigură că mama are braţe 
fermecate, care o liniştesc mereu.  

Dar dintr-o dată, îi veni o idee: să îi cumpere mamei un colier. Ştia că mamei îi place să fie cochetă, 
aşa că se îndreptă împreună cu Alina spre magazinul de bijuterii. Vânzătoarea i-a arătat diferite modele, 
care mai de care mai frumoase şi mai strălucitoare, spunând şi câtcostă. Fetiţa şi-a numărat banii şi şi-a dat 
seama că nu îi ajungeau nici măcar pentru cel mai ieftin colier, aşa că din nou ochişorii i se umplură de 
lacrimi- gata gata să se rostogolească pe obraz. Cu glas încet, Daniela îi mulţumi doamnei şi ieşi din 
magazin.  

Oare ce să facă? Încerca să găsească o soluţie- doar mama o învăţase să nu se dea bătută niciodată şi 
să meargă mai departe, chiar dacă e mai greu.  

Deodată, privirea i-a fost atrasă de eşarfa colorată a unei domnişoare frumoase care a trecut pe lângă 
ea. Atunci, i-a venit ideea de a-i oferi mamei o eşarfă. Ştia ea un magazin cu multe multe eşarfe, chiar lângă 
magazinul cu bijuterii. Deja şi-o închipuia pe mama ei cu o eşarfă verde de mătase la gât ... . cât va fi de 
frumoasă! Mai frumoasă decât e ea de obicei, că ... da ... mama ei e cea mai frumoasă mamă din întreaga 
lume!  

Daniela a pornit cu încredere spre magazin, a intrat, şi a început să aleagă- cu ajutorul vânzătoarei- o 
eşarfă care să se potrivească cu ochii verzi ai mamei. În sfârşit s-a hotărât, a ales una, dar când a aflat preţul 
şi-a numărat din nou banii şi a văzut că nu-i ajung. Simţea că întreaga lume se sfârşeşte, că nu mai găseşte 
nicio soluţie. A mulţumit doamnei vânzătoare, a salutat respectuos şi a ieşit din magazin.  

Cu paşi mici, porni spre casă, iar lacrimile reţinute de atâtea ori au început să curgă pe obraz. Se 
simţea mică, neputincioasă, se gândea doar la mama ei, care era era atât de bună, de frumoasă şi de 
minunată şi care ar fi meritat de fapt toate poşetele, toate colierele şi toate eşarfele din lume! Iar ea nu putea 
să îi cumpere nimic, deoarece nu avea destui bani. Lacrimile din ochii Danielei au început să curgă mai 
mari ... deja plângea în hohote. Când, deodată, auzi că cineva o strigă.  

- Daniela! Daniela! ... .  
Era vânzătoarea de la florărie, tanti Elena, care o cunoştea, deoarece intrase acolo de foarte multe ori 

cu mama. Totdeauna cumpărau o floare sau un ghiveci- mama iubea foarte mult florile. Tanti Elena a 
întrebat-o de ce e tristă, iar fetiţa i-a povestit tot ce s-a întâmplat: cu poşeta, cu colierul, cu eşarfa, cu banii 
care nu erau destui ... Atunci, florăreasa, i-a spus Danielei că ar fi foarte frumos să îi ia mamei de 8 Martie 
un buchet de ghiocei. Tocmai primise flori proaspete şi buchetele de ghiocei parcă zâmbeau spre fetiţă, 
aşteptând să fie alese. Atunci, faţa Danielei se lumină dintr-o dată şi fetiţa a ales cel mai mare şi mai frumos 
buchet de ghiocei, legat cu o fundiţă roşie, a dat florăresei banii, a mulţumit, a salutat şi a pornit repede 
repede spre casă, ţinând în mână buchetul pentru mama.  

Mama o întâmpină în prag, iar Daniela, cu lacrimi de bucurie în ochi îi dărui mamei ghioceii, 
spunându-i simplu: „Mamă dragă, te iubesc!” Zâmbind, mama o îmbrăţişă şi o sărută cu drag pe fetiţă. Nu 
se aştepta ca Daniela să îi facă aşa o surpriză plăcută. Se simţea cea mai fericită, iubită şi bucuroasă mamă 
din lume! 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
 

PROF. MOROȘAN LENUȚA, 
 C. N. ANDREI MUREȘANU, BISTRIȚA 

 
 Încă de la naștere, copilul este supus unui proces de socializare pe parcursul căruia dobândește un 

comportament necesar aderării lui la cultura și societatea din care fac parte părinții, dobândind reguli de 
conduită, sisteme de credințe și atitudini. Acest proces de socializare este influențat, în copilărie, în cea mai 
mare parte de părinți, aceștia constituind primele modele cu care copilul va dori să se identifice, care îi 
asigură suportul material, dar și cel afectiv de care are atâta nevoie.  

 În familie începe construcția personalității copilului, în interiorul ei se însușesc regulile elementare 
de conduită civilizată, deprinderile de curățenie, tot aici se cumulează un număr important de obiceiuri și 
tradiții privind relațiile morale. Familia a fost dintotdeauna, apreciată ca fiind o importantă instituție socială. 
Există foarte multe situații din perioada școlarității când nu profesorul, ci părintele este cel mai în măsură 
să răspundă nevoilor copilului – elev dintr-un anumit moment. Comunicarea dintre părinte și elev devine 
în această etapă a vieții primordială, baza viitoarei formări a copilului ca individualitate. Orice fenomen 
care aparent este lipsit de importanță poate schimba cursul evoluției copilului.  

 Pentru copii, părinții reprezintă modelul acestora, iar relațiile dintre părinți și comportamentul 
acestora sunt imitate de copii. Dacă își doresc ca propriii copii să valoreze onestitatea, părinții trebuie să-
și demonstreze zilnic onestitatea. Dacă își doresc ca propriii copii să valoreze generozitatea, trebuie să fie 
generoși. Dacă vor ca propriii copii să adopte valorile creștine, trebuie să se comporte ei înșiși ca niște 
creștini. Aceasta este cea mai bună cale, poate singura cale, ca părinții să-și învețe copiii propriile valori. ” 
Familiile care se bucură de stabilitate și care sunt bine închegate, oferă deschidere și respect pentru valori 
și pentru comunicarea bilaterală. Relaționarea implică o interacțiune care presupune oferirea și primirea 
unor sentimente. Ne reflectăm în relațiile cu ceilalți, iar ceilalți se reflectă în relația cu noi. Climatul 
familial, pozitiv sau negativ, se poziționează precum un filtru între influențele educative exercitate de 
părinți și achizițiile realizate la nivelul personalității copiilor. Comunicarea în interiorul familiei depinde 
de tipurile de interacțiune existente între părinți și copii. Familia este principalul agent care permite 
formarea și dezvoltarea abilităților de relaționare. Ea este intermediarul între societatea globală și copil, 
locul în care ,,se modelează” principalele componente ale personalității.  

 Comportamentul de la școală al copilului este profund influențat de cei 7 ani de acasă. Atât 
dascălul, cât și părinții sunt bine intenționați, dar dacă ei nu formează o echipă în ceea ce privește educația 
copilului este sigur că rezultatul nu va fi cel așteptat. „Relațiile copilului cu părinții și, mai apoi, și cu 
cadrele didactice, constituie axa universului relațional al copilului cu adulții. De aceea, cred că este o bună 
ocazie să amintesc o cugetare mereu de actualitate: ,,Copiii nu s-au priceput niciodată să asculte de 
părinții lor, dar nu au dat greș niciodată în a-i imita. ” (James Baldwin).  

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Gordon, Thomas, Manualul părinților eficace, Editura Tritonic, București, 2008 
2. Bonchiș, E. . Familia și rolul ei în educare copilului. Iași: Ed. Polirom, 2004 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE – CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

ÎNTOCMIT, LEONTE CORNELIA 
 
“Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor” 
Valeria Mahok 
 
“Cei şapte ani de acasă”. O sintagmă des utilizată în ziua de astăzi, însă cunoscută cu adevărat de 

destul de puțini oameni. Şapte ani acasă înseamnă, practic, perioada pe care un copil o petrece în familie 
din momentul în care se naște până când intră în clasa întâi, la școală. Fiecare copil vine pe lume ca un 
sistem de operare abia inițializat; fără cunoștințe preexistente, fără “setări” sau un mijloc de comunicare 
deja știut, așa încât fiecare an petrecut înconjurat de familie sau oameni apropiați contribuie la dezvoltarea 
lui imediată. Tehnic, în primul an de viață învață să meargă, să mănânce, să vorbească; în cel de-al doilea 
să se joace, să interacționeze cu mediul înconjurător și cu ceilalți oameni; începând cu vârsta de 3 ani deja 
ajunge, teoretic, în colectivitate, interacționând cu persoane de vârsta lui și mentori meniți să îl ajute în 
dezvoltarea lui intelectuală. După orele petrecute la grădiniță se întoarce în mediul casnic unde setea de 
asimilare este în continuă creștere. Copilul începe să fie mai atent în jur și să împrumute din 
comportamentul oamenilor pe care îi observă. Fiecare gest, regulă respectată, formă de respect arătată, 
fiecare cuvânt, este minuțios observat și replicat. Anii trec și pentru fiecare copil puzzle-ul vieții începe să 
se contureze.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 
iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, 
simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare 
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează 
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral şi spiritual-estetic.  

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţi işi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.  

Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, 
soarele) pentru bunăstarea organismului.  

În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi 
însuşeşte limbajul.  

Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de 
părinţi şi de restul familiei în această direcţie.  

Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul 
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.  

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 
Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  

Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care 
copilul îşiconstruieşte scara de valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru 
copil.  

Educaţia artistic-estetică şi înţelegerea valenţelor spirituale ale umanităţii trebuie să vină în 
completarea celorlalte tipuri de educaţie, pentru a stimula creativitatea copilului şi a-l ajuta să treacă de la 
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o înţelegere a lumii axată pe propriile nevoi şi plăceri la o înţelegere mai completă a lumii, a universului şi 
a resorturilor profunde care guvernează viaţa, în ansamblul ei şi societatea umană.  

Toate aceste consideraţii teoretice despre aportul pe care membrii familiei îl aduc la educarea 
copilului, trebuie completate cu propriul exemplu: salută, va saluta şi el, spală-te pe mâini, se va spăla şi el, 
citeşte o carte, va citi şi el, etc.  

Deseori în interacțiunile umane căutăm respect, ascultare (atenție), empatie, înțelegere, analiză, 
soluții și nu este de ajuns să le oferim ca să avem certitudinea ca le vom primi negreșit. Fiecare dintre noi 
creștem diferit, avem alte persoane în jur și valorile care ar trebui să fie general valabile sunt, de fapt, 
interpretabile.  

Când așteptăm de la o persoană să aibă “cei şapte ani de acasă” de fapt ne așteptăm ca părinții sau 
persoanele direct implicate în creșterea copilului să îi fi dat exemple de respect față de semeni, politețe, 
empatie, de interacțiune interumană.  

A avea cei şapte ani de acasă înseamnă să fii un om bine crescut. Acum, a crește “bine” un copil 
presupune și a avea timp de petrecut cu el, calm și capacitatea de separare a problemelor de peste zi atunci 
când în sfârșit vin momentele pe care le petreci cu copilul. În ziua de astăzi părinții sunt în general mult 
prea împovărați de job, timpul petrecut cu propriul copil este puțin și nu de mare calitate sau în unele cazuri 
chiar inexistent.  

De multe ori așteptăm poate de la alții să fie bine crescuți, dar noi suntem? 
 
Dragi părinţi, petreceţi timp de calitate cu copiii voştri, este darul cel mai preţios pe care-l puteţi oferi! 
 
Bibliografie:  
„Sănătatea și educația, domenii de convergență”, prezentată de membrii Consorțiului ACORD la al 

II-lea Congres al Medicinei Integrative, București, 2011 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR LEONTE ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALA CUCUIETI- SOLONT 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 IMPORTANȚA CELOR ,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASA” 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 – LEONTE ROXANA-ELENA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 20, IAȘI 

 
Familia reprezintă primul mediu educativ și socializator pe care îl cunoaște copilul, care marchează 

profund dezvoltarea acestuia ca individ. Legătura copilului cu familia nu poate fi înlocuită, fiind unul dintre 
cei mai puternici și influenți factori în devenirea unui individ responsabil. În ceea ce privește integrarea 
copilului în mediul social, familia deține ,,cheia succesului”, întrucât aceasta oferă primele modele 
comportamentale, creează primele deprinderi ale copilului, contribuie la dezvoltarea emoțională a acestuia 
și creează un stil comportamental care se reflectă asupra întregii evoluții a individului.  

Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil se dezvoltă armonios sub toate aspectele, 
reprezentând primul mediu de socializare, caracterizat prin securitate afectivă, susținere, sprijin, cooperare.  

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, răspunzători de evoluția copilului, atât fizică, cât și 
socială și afectivă, care ar trebui să le asigure toate condițiile pentru o dezvoltare armonioasă. Modelul 
parental va influența permanent parcursul copilului, punând bazele viitoarei sale conștiințe și ale tuturor 
trăsăturilor care îl vor defini ca om și care îi oferă primele indicii de orientare în lume.  

Primii șapte ani din viața unui copil sunt definitorii pentru formarea unui adult responsabil, adaptabil 
societății aflate în continuă schimbare. În tot acest timp, copilul este asemenea unei flori, care cu căldura și 
dragostea părintească va începe să crească, iar toate învățăturile primite de la părinți îl vor ajuta să își 
formeze bobocul, ce se va deschide treptat, întrucât copilul va începe să se îmbogățească din punct de 
vedere cognitiv, afectiv și social, datorită interacțiunilor cu semenii.  

În primii ani de viață copilul imită în totalitate comportamentul părinților – gesturi, atitudini, limbaj 
etc. - neavând încă dezvoltată capacitatea de a discerne între bine și rău, între moral și imoral. În acest sens, 
părinții trebuie să devină conștienți de influența pe care o exercită în viața propriului copil, ajutându-i să își 
dezvolte comportamente pozitive și trăsături morale. În acest sens, prin exemplul propriu, părinții le pot 
demonstra cât de importante sunt virtuțile precum sârguința, cinstea, politețea, altruismul, onestitatea, 
respectul etc., pentru a deveni un individ apreciat în societate.  

Experiențele diverse trăite de copii pe parcursul ,,celor șapte ani de acasă”, prin care s-a urmărit 
familiarizarea copilului cu tot ce îl înconjoară, altfel spus prin care s-a urmărit descoperirea lumii de către 
copii, îi vor ajuta ulterior să se integreze mai ușor în mediul școlar, să socializeze și să se integreze într-un 
grup.  

Prin urmare, ,,cei șapte ani de acasă” constituie întreg bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini dobândite de copii în tot acest timp, care se vor șlefui pe parcursul experiențelor 
ce vor urma.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR ÎNVAȚAMANT PREȘCOLAR LEONTESCU SIMONA 
GRADINIȚA P. P. GIROC, JUD. TIMIȘ 

 
“Educația este, pur și simplu, sufletul unei societăți, transmis din generație în generație. ” 
Gilbert Keith Chesterton 
 
 Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească să acumuleze multe și vaste 

cunoștințe. Educația se reflect în toate domeniile de dezvoltare: social, psihologică, intelectual-cognitivă, 
etc. Cei 7 ani de acasă sunt caracterizați prin maniere și interacțiunea cu ceilalți.  

 Specialiștii susțin faptul că regulile de comportament și educație oferite copilului în primii 7 ani de 
viață sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

 Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este 
vorba despre viața de acasă, de la grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat să înțeleagă și să repspecte 
regulile de comportament stabilite de către părinți sau educatori.  

 Astfel, principalele ‘ingrendiente’ care compun ceea ce se înțelege, în mod tradițional, un copil bine 
crescut, regăsim:  

 Salutul 
Este prima normă de conduită învățată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate saluta, 

decât prin fluturarea mâinii, și conducând pe urmă firesc cu ‘bună ziua!’ 
 Comportamentul în public 
Copilul ‘bine crescut’ răspunde când trebuie, susținând conversația fără să-l întrerupă pe cel care 

vorbește, așteptându-și rândul.  
 Comportamentul cu prietenii/ alți copii 
Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulților. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe 

lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia 
de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, 
înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale 
Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea 

ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te 
rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă 
noi.  

 Manierele la masă 
O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care 

serveşte masa.  
 Recunoaşterea greşelilor 
„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o 

audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă 
Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 

dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa, în timp, între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni, și îl va evita pe cel din urmă.  

 
 Bineînţeles că toate ‘ingredient’ de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi 
reuşite. Şi bineînţeles, că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le 
predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca 
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în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa și exemplul personal. Atfel, eforturile 
susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 La vârsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată, de 
obicei părinții. Astfel, va exista o încercare de concordanță între imaginea impusă de ceilalți și cea a 
cunoașterii de sine.  

 Deci, putem concluziona că părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, 
când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei odată cu integrarea în 
societate, acolo unde își vor asuma alte obiceiuri noi.  

 
Bibliografie:  
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CE SE INVAȚA IN CEI ,,7 ANI DE ACASA” 
 

PROF. INV. PRIMAR LEOVEANU TANIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA DESA 

JUD. DOLJ 
 
Dezvoltarea psihologică din primii ani de copilărie este cea care arată ce fel de adult va fi. Siguranța 

sau nesiguranța lui vor veni din câtă dragoste au simțit în preajma lor atunci. Există persoane cu o inteligență 
mult peste medie, dar care nu reușesc în viață din cauza lipsei de stimei de sine sau a faptului că nu sunt 
organizate. Și aceasta din urmă, tot în cei '7 ani de acasă' se însușește cel mai bine.  

Bunele maniere par pentru unii ceva desuet, dar pot deschide multe uși în viață. De cele mai multe 
ori, ele sunt vitale la serviciu. Totodată, fac viața de familie mult mai frumoasă. Acestea nu se pot învăța la 
școală sau la grădiniță. Educatorii și profesorii mai pot vorbi de ele, dar este nevoie de exemplul părinților 
pentru ca micuții să le învețe și să le practice în viața de zi cu zi.  

De ce sunt importanți cei ,,7 ani de acasă”? – atunci înveți aptitudini importante pentru viață.  
Regulile de bune maniere se însușesc încă din prima copilărie. Atunci învățăm să interacționăm cu 

oamenii din jur, să salutăm, să ne prezentăm, să mulțumim, să rugăm frumos când cerem ceva, să mâncăm 
cu gura închisă, să nu vorbim la masă, să nu facem comentarii răutăcioase cu voce tare, să mâncăm cu gura 
închisă, să nu ne scobim în nas, să ne cerem scuze când greșim, să punem mâna la gură când căscăm, să nu 
întrerupem o conversație deja începută, să răspudem politicos, să nu insultăm etc. Toate celelalte vin să 
completeze acest bagaj dobândit în primii 7 ani de acasă. De exemplu, vom învăța mai târziu că bărbatul 
este prezentat femeii, cel mai tânăr celui mai bătrân etc. Este important să le fim modele copiilor noștri. În 
caz contrar, dacă noi le cerem una, dar alta facem, vor fi confuzi. Până la urmă, vor sfârși în a ne imita, nu 
a ne asculta. ' 

Cum compensezi lipsa celor ,,7 ani de acasă”? 
Chiar dacă micuțul tău stă aproape toată ziua la grădiniță, tot ar putea beneficia de 'cei 7 ani de acasă'. 

Compensează absența ta prin timp de calitate petrecut împreună. Oferă-i toată atenția seara și în week-end-
uri. Folosește concediile ca pe momente importante pentru a pentrece cât mai mult timp cu copilul tău. 
Găsește ocazii prin care să-l înveți aptitudini importante pentru viitor. Nu uita că el învață cel mai bine, la 
vârsta aceasta, prin joacă și urmând exemplul tău.  

Mulți părinți se concentrează pe educația școlară a copiilor lor. În același timp, există 
numeroase deprinderi importante pe care trebuie să le deprindă micuții, dar pe care adulții le trec 
cu vederea.  

 ,,Cei 7 ani de acasă” nu mai există de mult și în ei trebuiau învățate deprinderi importante. Degeaba 
știi carte, dacă nu știi cum să-ți pui în valoare calitățile prin abilități sociale. Un sondaj făcut în Marea 
Britanie arată care este topul celor mai importante deprinderi pe care părinții le consideră absolut 
necesare:  

Întodeauna spune 'te rog' și 'mulțumesc' atunci când este cazul 
Respectă-i pe cei mai în vârstă decât tine 
Respectă bunele maniere la masă 
Spune adevărul 
Tratează-i pe ceilalți așa cum ai vrea să te trateze pe tine.  
Nu vorbi cu persoane străine 
Spală-te bine pe dinți de două ori pe zi 
Să știi să-ți închei șireturile 
Să citești ceasul 
Să știi cum să-ți faci patul 
Încrederea în forțele proprii 
Să-i ajuți pe ceilalți când au nevoie 
Recunoaște-ți greșelile 
Străduiește-te și muncește cât poți la școală 
Să știi când e momentul să spui 'nu' 
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Să știi să economisești și să cheltuiești banii cu chibzuință 
Cum să te întreții financiar 
Să fii independent 
Să știi să înoți 
Să arăți compasiune semenilor tăi 
Să respecți natura și animalele 
Să știi să pierzi 
Să știi cum să-ți gestionezi sentimentele atunci când ești respins sau dezamăgit 
Să știi cum să ai relații împlinite 
Să nu mergi singur noaptea pe stradă 
Să te înțelegi cu oameni pe care nu îi placi 
Să vezi întodeauna partea bună a lucrurilor 
Să faci disticție între nevoi și dorințe 
Să mănânci sănătos 
Să mergi pe bicicletă 
Cum să scrii o scrisoare de mulțumire 
Cum să faci față unei tragedii 
Cum să negociezi.  
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CHEIA SUCCESULUI: CEI ȘAPTE ANI DE ACASA ! 
 

PROF. LEVAI ILEANA 
COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BISTRITA 

 
Oare va găsi fiul meu locul în viață? Fetita mea va iubi munca? Vor fi echilibrați și vor deveni adulți 

fericiți? Cu ce le pot ajuta să-și atingă scopul? Acestea sunt întrebările care de multe ori vin în mintea unei 
mame. Aceste întrebări apar mai des cu trecerea anilor. Timpul este limitat. Primii șapte ani de acasă au o 
importanță deosebită pentru dezvoltarea unui copil. În această perioadă, copilul are o sensibilitate specială 
să-și dezvolte anumite calități, caracteristici. Competențele dobândite sunt utilizate pe tot parcursul vieții 
copilului. Primii șapte ani de acasă îl ajută pe individ la dezvoltarea profesiei, să fie soți buni și tot ce au 
învățat să transmită ca părinte propriilor săi copii. Trebuie să fim părinți responsabili. Condițiile pentru 
dezvoltarea optimă a copiilor contribuie si la starea de bine a noastră, prin regularitate, coerență și 
creativitate. Câteva reguli de respectat în cei sapte ani! 

1. Să respectăm ordinea de zi și regulile! Evenimentele repetate, sistemul este deosebit de important 
pentru dezvoltarea corectă a copilului. Se adaptează ușor la programele de zi cu zi, așteaptă cu nerăbdare 
evenimentele pozitive ale vieții sale, prin aceasta, se dezvoltă încrederea în lumea ce o înconjoară, și 
încrederea în sine. Sănătatea fizică necesită, de asemenea, faptul că, copilul să aibă program prestabilit de 
somn, de joacă, de mâncare. Copiii se simt în siguranță când au reguli bine definite, nici prea lejere și nici 
prea prea rigide. Copilul devine agitat, anxios când nu stie la ce să se astepte din partea părintilor permisivi 
sau duri.  

 2. Să dezvoltăm obiceiuri sanatoase! Societatea este caracterizată în principal de un stil de viață 
nesănătos. Puțină mișcare, muncă în schimburi, de multe ori și la sfârșit de săptămână. Există multe 
dependențe: băutură, jocuri de noroc, tutun și cafea. Să abandonăm aceste vicii. Este important să luăm 
mese sănătoase cu întreaga familie. Să asigurăm la masă legume suficiente, să aducem aportul de fructe. 
Am observat că acasă copilul este pretentios la masă, dar la grădiniță sau la hotel mănâncă ceea ce au pus 
în fața lui. Copilul poate alege din ceea ce este pe masă în fața lui. Să nu-i punem vreodată întrebarea: Ce 
vrei să mănânci? Deoarece răspunsul va fi de multe ori că ceva dulce. Să petrecem timp cu ei în aer liber, 
să limităm timpul la televizor, tabletă, calculator, telefon.  

3. Să dezvoltăm abilitățile copiilor! Dezvoltarea limbajului: Cercetările arată că persoanele cu 
competențe lingvistice bune, fac o impresie mai bună asupra mediului lor, ei par mai inteligenti, pot fi 
plasate într-o poziție mai bună la locul de muncă. Este indicat pentru copii, să asculte povesti, muzică și 
text pentru a dezvolta competențe lingvistice. Să povestim cu copiilor noștri și să cântăm cât mai mult 
posibil! Coordonarea mișcării: urmărirea dezvoltării mișcării fine este esențială în ceea ce privește sistemul 
nervos. Să îi încurajăm să deseneze, să țină creionul în mână, deoarece îl pregătește pt școală.  

 4. Să stimulăm creativitatea! Să dezvoltăm simțul frumosului. Copii pot practica alături de noi, 
activități meșteșugărești la domiciliu, fără nici o cunoaștere în prealabil. Este important să apreciem 
lucrările terminate de ei, să le afișăm, să fie lăudați. Să le descoperim si să le dezvoltăm talentele.  

 5. Securitatea emoțională: Nici o activitate, ocupație de dezvoltare, laudă nu este de valoare, dacă 
viață de familie nu este echilibrată. Dacă copilul este în preajma disputelor constante, a certurilor, a 
tensiunilor palpabile în familie, vede părinti nerăbdători și nervosi, gata de ceartă, energiile sale sunt 
epuizate de lupta cu propriile frici, anxietate. Se teme de propria siguranță, vede pereclitată unitatea familiei. 
În aceste condiții dezvoltarea copiilor stagnează.  

Prin urmare, putem ajuta dezvoltarea copiilor concentrându-ne pe relațiile interpersonale, armonia în 
familie. Dacă trăim o viață echilibrată, în dragoste unii față de alții, copiii sunt fericiți, armonioși și înainte 
și după cei șapte ani de acasă!  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR: LEZEU COSMINA ANCA 
 (GPN NR. 3 PONIȚA, ROȘIA) 

 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește acasă de 

la părinți, la formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală. Când spunem că 
un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, să spună 
”mulțumesc”, ”te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții.  

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

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde pentru trebuințele elementare ale copilului și de 
protecția acestuia, exercitând o influență atât de adâncă încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru toată 
viața în profilul moral-spiritual al acestuia.  

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

Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, cât și indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare și climatul socio-
afectiv, în care se exercită influențele educaționale, reprezintă primul model social cu o influență 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și 
relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă și caldă afecțiune în concordanță cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forțelor lui, 
oferindu-i și cerându-i numai ce nu-i depășește capacitatea de înțelegere.  

În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorința sa de participare la viața 
socială, culturală și politică a țării sale. În familie se formează primele deprinderi de viață sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală și colectivă și de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societății, constituind bagajul educativ al ”celor șapte ani de acasă”. Viața copilului 
acasă, alături de părinții săi, toate activitățile, care se desfășoară împreună, consolidează anumite deprinderi, 
abilități ce contribuie la autonomia copilului, conviețuirea socială, sănătatea, igiena și protecția lui. În 
familie, copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitațiilor, comparațiilor și își 
însușește modele la care se poate referi, în mod constant, în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preșcolară, educația copilului se împarte între familie și dascălii și pedagogii 
din școală; cei din urmă vor fi chemați să șlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă și să îl ajute pe copil în înțelegerea și 
lămurirea unor probleme.  

”Cei șapte ani de acasă” își pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu, și anume, 
om. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădește o ființă cu diverse aptitudini 
și preferințe, cu un comportament normal sau deviant. Așa cum ne creștem și educăm copiii, așa cum ne 
comportăm noi, așa vor trăi și se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc și se formează în viață într-un univers 
pe care-l crează părinții.  
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VALENȚELE SINTAGMEI „CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA” IN 
CONTEMPORANEITATE 

 
AUTOR: LEZEU EMANUELA-LARISA 

 
„Cei șapte ani de-acasă”; expresie înrădăcinată în cultura și vocabularul românesc, a avut de-a lungul 

timpului un înțeles universal concentrat în jurul ideei de educație parentală în primii ani de viață și a 
premiselor favorabile construcției unui copil adaptat rigorilor societății. Deși această expresie se 
adăpostește sub un înțeles universal, de-a lungul timpului a căpătat valențe diferite în funcție de schimbările 
sociale prin care a trecut societatea romaneasca. De ce valențe diferite în contemporaneitate? Pentru că în 
urmă cu 20-30 de ani, sintagma se referea strict la bunele maniere, la a-ţi învăţa copilul să salute, să spună 
„te rog“ şi „mulţumesc“. În plus, un copil educat și bine-crescut, nu răspundea obraznic, nu avea dreptul să 
își exteriorizere sintimentele (în special cele de frustrare, supărare, iritare, etc), nu ieșea din vorba părinților, 
fiind de multe ori exponatul natural care încunana eforturile sisifice ale părinților în modelarea unui viitor 
școlar (iar mai apoi adult) funcțional. Deseori, acest exponat era plimbat pe la rude și prieteni astfel încât 
să se poată face comparații între progenitura lor și a celorlalții mai puțin reușită, copilul bine-crescut 
planând ca o aură desupra emblemei familiei. Cu toate-acestea, copilul avea contacte prea puține cu lumea 
exterioară, activitatea sa desfășurându-se cu preponderență în cadrul restrând al familiei și a grupului de 
prieteni, plasarea în grădiniță fiind o masură luată în cazul situațiilor extreme în care copilul nu avea cu 
cine să rămână acasă sau nu putea merge la bunicii de la „țară”.  

Ca indivizi ai secolului XXI privim de multe ori cu reticență și chiar judecăm aspru modul în care 
generația anterioară înțelegea „parenting-ul” (într-o notă modern americanizată) sau “cei 7 ani de-acasă” 
(în stil pur românesc), dar dacă privim un substrat mai adânc decât cel de la suprafață, vom constata că 
fiecare părinte își creștea copilul astfel încât să fie funcțional societății existente la acea perioadă. 
„Mulțumită” sistemului socio-politic existent la acea vreme, sintgma despre care vorbim însemna să crești 
un copil docil, obedient, cu spirit critic înfrânt cu triumful educației văzut doar în măsura de politețe și 
ploconelă în fața „tovarășilor”. Încă o dată, ceea ce judecăm noi azi ca fiind o educație debilitantă pentru 
formarea unei personalități puternice, pentru societatea românească expusă austerităților comuniste 
însemna triumful educației parentale și producerea unor indivizi adaptați perfect societății. Cu alte cuvinte, 
pe atunci exista o delimitare foarte clară între primii şapte ani din viaţa copilului pe care şi-i petrecea 
„acasă“ şi următorii ani în care era încredinţat în mod obligatoriu unei instituţii, respectiv şcoala. După 
şapte ani, părinţii pasau de fapt responsabilitatea – eu am contribuit pînă aici, copilul meu e plin de virtuţi, 
şcoala va educa mai departe. De aceea, „cei şapte ani de acasă“ aveau o altă semnificaţie şi implicau lucruri 
mult mai restrictive decît astăzi.  

Altele sînt, însă, cerinţele pentru copilul actual. De obicei, pînă la vîrsta de 7 ani, el trebuie să ştie 
deja să citească şi să facă operaţii de aritmetică simple (pentru a nu se face de rîs la şcoală, unde toţi copiii 
ştiu deja), să o rupă un pic pe engleză (franceză sau germană), să fi luat deja cîteva lecţii de pian, actorie, 
pictură etc., să fi mers deja la dansuri şi înot (sau un alt sport) ş. a. m. d. Astfel, el iese frecvent din mediul 
familial şi ia contact cu diferiţi profesori, cu o grămadă de alţi copii şi implicit cu părinţii lor. Socializarea 
copiilor se petrece mult mai devreme decât până acum, ceea ce schimbă total cerințele societății din 
sintagma ”cei 7 ani de-acasă”. Ceea ce înțelege societatea românească actuală prin expresia de mai sus nu 
mai are nicio legătură cu ținerea copilului acasă pe o perioadă efectivă de șapte ani și învățarea unor 
concepte precum respectul față de ceilalți și bunele maniere. Cerințele societății actuale sunt numeroase, 
înglobând nevoi pe cât de diverse pe atât de pregnante și indispensabile unei familii care trebuie să își educe 
copilul în conformitate cu aceste cerințe (de la cunoșitnțe multiple pe care trebuie să le acumuleze încă din 
timpul grădiniței, la achiziționarea unor device-uri fără de care nu ar fi acceptați de colegi și prieteni, până 
la câștigarea independenței de la o vârstă de multe ori tardivă), astfel încât copilul să fie acceptat de către 
societate și contribuitor activ al acesteia. Consecințele acestor imperative au de prea multe ori repercusiuni 
nefaste asupra dezvoltării emoționale ale copiilor, de aceea pentru societatea contemporană, expresia ”cei 
șapte ani de-acasă” se referă la concepte și imperative educative diferite. Deși părinții au obligația să 
modeleze un copil adaptat societății în care el o să ființeze ca adult, părinții actuali ar trebui să furnizeze 
copilului cel puțin trei aspecte estențiale, şi anume construcţia unui sentiment de apartenenţă familială, 
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construcţia unui sentiment de identitate individuală şi construcţia unei structuri psihice interioare adaptate 
lumii exterioare şi capabile să răspundă exigenţelor acesteia.  

Apartenenţa familială este esenţială pentru construirea unei identităţi individuale. Ea presupune că 
există o transmitere către copil a istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor şi mai ales că acest 
copil îşi găseşte un loc în acea familie şi este învestit ca membru al acesteia.  

Construcția unui sentiment de identitate individuală se construiește prin încrederea pe care o 
învestește adultul în copil, prin credibilitatea pe care o acordă trăirilor interioare și încurajarea exprimării 
acestora. De aici decurge ultimul aspect esențial pe care îl înglobează educația celor șapte ani de-acasă în 
contemporaneitate, și anume construcţia unei structuri psihice interioare adaptate lumii exterioare. Atunci 
cînd copilul simte apartenență familială, când îi sunt satisfăcute nevoile emoționale și i-a fost creat un cadru 
în care să și le poată exprima, familia și-a îndeplinit rolul care îi revine în modelarea unei personalități 
stabile, puternice și adaptate societății în care habitează.  

Ca o concluzie la cele de mai sus, cred că sintagma „cei șapte ani de-acasă” ar trebui înțeleasă în 
contextul cultural și generațional atunci când vorbim de rolul familiei în educația timpurie. Părinții ar trebui 
să se concentreze pe cerințele societății actuale (nu cele în care au fost ei copii și au primit un anumit tip de 
educație), dar, în același timp să nu neglijeze nevoile emoționale, de aprtenență, înțelegere etc. pe care le 
au copiii, și să se concentreze pe cele pe care oricum le vor învăța într-o instituție (grădiniță, școală).  
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 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROF. INVAȚ. PRIMAR: LICAN STELUȚA-MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA „PROF. ILIE POPESCU”, ȘOTANGA, DAMBOVIȚA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

 Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

Părinții din generaţia actuală au vrut într-un fel să compenseze lipsurile copilăriei lor şi au încercat 
să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. 
Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, 
muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi 
excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de timpul petrecut împreună cu familia nu singur la orice 
activitate dorită de părinți.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la în societate.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  

317

 



 
CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 

PROF. INV PRESCOLAR, LICHI IOANA 

SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI DRAGAN” BACAU 
 

Normele si regulile unui comportament civilizat, care sa faca parte dintr-o stiinta a purtarii, se afla 

intr-o permanenta evolutie, mergand in pas cu programul societatii in care traim. Acesta este un lucru cat 

se poate de firesc, cunoscut fiind ca normele etice si estetice reprezinta o oglindire a existentei sociale.  

Este gresit sa consideram ca regulile de comportament se pot invata de la sine. Inainte de a devein 

reflex, politetea trebuie sa fie omniprezenta, facuta cu usurinta acasa, in mediul ambient. Perfectionarea, in 

acest sens, are loc pana la adanci batraneti, mai ales in domeniul educatiei, a muncii si evolutiei in societate.  

Manierele sunt oglinda in care fiecare isi arata fata.  

Salutul este prima si cea mai elementara manifestare de politete si curtoazie fata de alta persoana.  

Caminul face omul!  

In sanul familiei observam si invatam primele norme de comportare, trecem prin momentele cele mai 

dragi, mai vesele ori mai triste. Totodata, caminul este cel mai bun lacas de invatare a comportamentului 

civilizat. Rolul educatiei primite in familie capata cea mai mare importanta, influentand spiritul, manierele 

si caracterul nostru.  

In politete exista farmec si frumos. Un om civilizat (cu cei sapte ani de acasa) are o tinuta si o 

manifestare elegant, adaptata fiecarui eveniment, in parte.  

Invatam sa mergem, sa vorbim din frageda copilarie. Se cuvine sa ne formam deprinderea de a fi 

politicosi, eleganti in exprimare si atitudine in fiecare zi. Exemple frumoase intalnim poate mai rar in 

societatea de azi, dar ele nu lipsesc. Putem citi o carte, ne poate inspira un film, un coleg sau un prieten si 

exemplele ar putea continua. Sta in puterea noastra cum si ce cartea de vizita alegem pentru a ne prezenta 

in fata celorlalti.  

Ca o concluzie, cei sapte ani de acasa nu au nevoie de diploma si studii inalte. E nevoie doar de bunul 

simt. Acesta trebuie sa fie bagajul nostru permanent.  

“Valoarea unui om rezida in ceea ce da el si nu in ceea ce e capabil sa primeasca. ” (Albert Einstein) 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

UNITATE DE INVAȚAMANT: C. S. E. I CHRISTIANA, BOCȘA  
NUME: LIGHEZAN CLARA-ANDREEA 

 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale și 
împlinite etapele întregului sau ciclu de creștere.  

Părinții sunt primii educatori din viață copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea să ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie păstrarea sănătății, creșterea normală și călirea 
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea 
unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu 
are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și “scoală primilor 
ani” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini că om întreg, că 
persoană cu statut social  

Părinții reprezintă primii mentori reali în viață copilului, furnizandu-i primele repere de orientare în 
lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele 
sfaturi, norme și reguli de conduită. Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun ” pentru el, se 
află într-o dinamică permanentă de la o cultura la alta, de la o perioadă la alta. Părinții trebuie să devina 
conștienți de influiența pe care o exercită în viață copilului, să cunoască că educația dată propriului copil 
este diferită de cele precedente, că societatea viitoare vă fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător.  

Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament pozitive ca : sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, dispoziția de 
colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil. Nu frica, nu teama trebuie 
să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduit 
bazat pe egala respectare atât de copil cât și de părinți. Dragostea de “bine, de adevăr î, are nevoie mai ales 
de acțiune, de descoperire a virtuților de către copil. Greșesc acei părinți, care le interzic copiilor de a apuca, 
de a desface jucăriile, de a le pipai, a le privi și chiar de a le izbi. Activismul precum și curiozitatea acută 
de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie stimulate, încurajate, înțelegând copilul că pe o ființă autonomă.  

Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al copilului 
față de ținută și locuință sa, precum și de frumusețea în comportare și relație cu cei din jur. Orice experiență 
de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie. Familia reprezintă 
pentru copil, structura socio-afectivă de bază, principala structură protectoare absolută necesară existenței 
lui. Aici se învață limbajul și comportamentul social, se formează convingeri, aspirații, aptitudini, 
sentimente, trăsături de voință și de character 

Climatul din familie influențează personalitatea copilului, oferindu-I zestrea de echilibru relațional și 
adaptiv. Acest climat din familie, se impune că un filtru intre influențele educative exercitate de părinți și 
achizițiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalității copilului. Toate frământările, 
preocupările, ambițiile părinților îl strivesc pe copil într-un mediu familial dizarmonic, este dificil pentru 
el că să-și găsească unitatea interioară. .  

Componenta afectivă, comunicarea verbală și jocul cu copilul au un rol esențial în relația părinte-
copil. Încă de la primele cuvinte, propoziții, copilul simte nevoia să transmită părinților întâmplările din 
viață lui. Daca părintele vă fi mereu ocupat, neatent, oboist și–l vă evita să-l asculte pe copil, acesta vă 
căuta răspunsurile în alta parte sau nu v-a căuta deloc, firul comunicărilor rupându-se. Numai fiind aproape 
de sufletul copilului, luând parte la preocupările lui, părintele devine sfătuitorul, punctual de rezistentă și 
încredere al copilului. Succesul relației părinte-copil depinde de dragostea părintească, de iubirea 
necondiționată care presupune afecțiune, înțelegere, asigurarea unor raporturi relaționale, juste și 
echilibrate. Când copilul este iubit este mai ușor de disciplinat, de modelat. Fară iubir, copilul vă muri din 
punct de vedere emoțional, apărând tulburări caracteriale în dezvoltarea personalității. Mângâierile, 
cuvintele de încurajare, lauda, blândețea, atmosfera afectuoasă arată iubirea. Cu cât legătură emoțională 
dintre părinte și copil este mai puternică, cu atât posibilitatea unui comportament delicvent este mai scăzută.  
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Rolul părintelui în existența copilului este fundamental. dar numai în măsură în care el găsește forța, 
secretul de a crește un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Strategiile educative ale familiei, 
determină în mare măsură personalitatea precum și rezultatele școlare ale copiilor. Părinții sunt cheia 
capacității copiilor de a învață și de a reuși în viață. Se spune, că profesia de părinte este una din cele mai 
vechi profesii care se practică de toți membrii comunității, însă puțini sunt cei care se străduiesc s-o învețe 
sistematic. Cel mai frumos dar pe care îl oferă părinții copiilor, este propria sănătate emoțională, fizică, 
spirituală și intelectuală. “Copilul are nevoie de familie, dar nu de orice fel de familie ”.  
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 FAMILIA – MIEZUL EDUCAȚIEI 
 

 PROF. ÎNV. PREPRIMAR, LILIANA MEIROȘU 
 SC. GIMNAZIALĂ VĂDENI, JUD. BRĂILA 

 
 Familia este cea mai importantă instituție de socializare, este mediul obișnuit unde se dezvoltș copilul 

Copiii, de la o vârstă fragedă, ar trebui să învețe regulile: nu jigni pe nimeni; ajută cât poți, fă bine, fii 
politicos, invață să respecți totul în jur- de la ființă la natură. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
creșterii valorii personale și pentru aceasta, părinți, membrii adulți ai familiei ar trebui să fie un exemplu în 
cuvinte și fapte, să nu înșele copiii și să nu le transmită mesaje false.  

 Părinții, respectând efortul copiilor lor, înclinațiile lor, îi vor ajuta în continuare în alegerea unei 
profesii. Există trei stiluri principale de educare a copiilor în familie: autoritar, democratic și liberal.  

 Stilul autoritar arată ca o declarație dură a părinților despre cerințele pe care le impun copilului. 
Presiunea puternică, agresivitatea, dictatura, calitatea și răceala, nerezonarea în relații înflorește în familie 
iar copilul va avea de suferit.  

 Liberalismul în familie se caracterizează prin indiferență și conștiință, dominanța izolării și 
înstrăinării. Fiecare este ocupat cu propriile treburi, preocupări, gânduri. Părinții care respectă acest stil cred 
că libertatea formează independența la copii. Cu toate acestea, copiii dintr-o astfel de familie sunt adesea 
lipsiți de atenție și îngrijire, sunt neglijați și fără sprijin.  

 Democrația se bazează pe interesul reciproc, sprijinul și asistența reciprocă. Într-un stil autoritar, 
nevoile copiilor sunt suprimate, în timp ce în stil liberal, sunt ignorate. Într-o familie democratică există o 
monitorizare constant discretă a procesului educațional și a dezvoltării copilului.  

 Influența familiei asupra copilului este mai puternică decât toate celelalte influențe educaționale. 
Odată cu vârsta, acesta slăbește, dar nu este niciodată complet pierdută. În familie, se formează acele calități 
care nu pot fi formate nicăieri în altă parte. Familia realizează socializarea individului, este o expresie 
concentrată a eforturilor sale în educația fizică, morală și a muncii. Cea mai importantă funcție socială a 
familiei este educația unui cetățean, viitor om de familie, membru care respectă legea.  

 În familie, copilul primește elementele de bază ale cunoașterii despre lumea din jurul său, se 
formează ideile copilului despre bine și rău, decență și respect pentru valorile materiale și spirituale. Cu 
persoanele apropiate din familie, trăiește sentimente de iubire, prietenie, datorie, responsabilitate, dreptate...  

 Familia poate acționa atât ca factor pozitiv, cât și negativ în educație. Un impact pozitiv asupra 
personalității copilului este că nimeni, cu excepția persoanelor apropiate de el în familie - mama, tatăl, 
bunica, bunicul, fratele, sora, nu îl tratează mai bine pe copil, nu-l iubește și nu-i pasă atât de mult de el. Și, 
în același timp, nicio altă instituție socială nu poate face atât de mult rău în creșterea copiilor precum o 
familie.  

 Mereu trbuie să fie un echilibru între ceea ce sunt învățați copiii în familie și cerința, așteptările 
părinților pentru a nu-i crea copilului un dezechilibru emoțional.  

 Dintotdeauna, familia a fost nucleul societății, dar din păcate, sensul s-a pierdut odată cu dezvoltarea 
societății, cu fuga părinților spre locuri mai bine plătite dar cu scuza că o fac pentru binele copiilor. Copiii 
cresc fără părinți și fără rădăcini și o cultură familială, culturală și națională care își va arăta colții cât de 
curând.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
 

LINOIU CALIN ARMAND 
COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU 

 
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 

personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi 
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, 
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată 
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste. Familia este unul din cele mai importante elemente 
sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Familia 
exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia 
creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul 
moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi 
igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei 
primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Rolul familiei 
este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, 
emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este 
cea care asigură mediul de viaţă, hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure 
condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de 
sănătate optimă. Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi 
formeaza primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, 
aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.  

Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor 
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.  

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie 
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INFLUENȚA FAMILIEI ASUPRA EDUCAȚIEI 
 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR KIRÁLY ENIKŐ 
 
Familia joacă un rol foarte important în dezvoltarea personalității copiilor. Unul dintre cei mai vechi 

și mai importanți factori educaționali este în mod tradițional considerat a fi familia. Oferă copilului îngrijire 
biologică, oferă condițiile necesare pentru maturizare și dezvoltare și transmite tipare specifice de 
comportament și rol.  

Familia este grupul principal în care membrii participă cu personalitatea lor deplină, relația este 
profundă, colorată emoțional și versatilă, fiecare persoană primind ajutor și securitate emoțională din partea 
celorlalți. Printre altele, acesta este conținutul suplimentar pe care familia, ca un grup mic primar, îl oferă 
membrilor săi și, în special, copilului în creștere.  

Influența familiei asupra educației este realizată prin diferite mijloace, dintre care exemplul parental 
are o importanță deosebită. Exemplul părinților, relația lor reciprocă, stilul de viață al familiei - toate 
determină convingerile și comportamentul copilului. Familia, prin exemple directe, transmite tinerilor cele 
mai diverse valori și atitudini ale societății. Copilul conștientizează și interiorizează tiparele 
comportamentale ale celor de care este atașat emoțional. Aceștia sunt în primul rând părinții.  

Comportamentul părinților este inițial singurul răspuns posibil. Mai târziu, când se familiarizează cu 
multe alte comportamente, în unele situații răspunsul părinților este declanșat neintenționat. Nevoia de 
susținere emoțională și acceptare încurajează, de asemenea, adoptarea de elemente aleatorii, periferice ale 
comportamentului părinților: așa sunt gesturile, stilurile de vorbire și chiar interesul asemănător părinților 
- activitatea legată de obiect.  

Familia mediază tiparele de rol și comportament care sunt necesare pentru maturizarea funcțiilor 
sistemului nervos și pentru dezvoltarea structurilor de personalitate. Acest proces extrem de complex este 
influențat în mod neintenționat de efectele vieții de zi cu zi de familie, precum statutul social al familiei, 
stilul de viață, relația părinte-copil. În familie, copilul este capabil să observe tiparele interacțiunii părinților, 
iar copilul este motivat de sentimentele lui față de tată-mamă ca să efectueze o activitate și încearcă să imite 
comportamentul părinților în aproape orice. Aceste observații ale copilului sunt continue, iar tiparele de 
comportament fixe sunt din ce în ce mai diferențiate. Astfel, identificarea copilului nu este pasivă, deoarece 
este declanșată și reglementată de interesele și relațiile sale personale. Dobândirea comportamentelor se 
face în primul rând prin imitație. Pe de o parte, acestea sunt comportamente care apar în situații specifice 
sau norme și obiective stabilite de părinți, de care copilul ține cont și acționează în consecință. Impactul 
exemplului familiei asupra tuturor aspectelor personalității și activității vieții este evident.  
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FAMILIA – FACTOR ADAPTATIV AL COPILULUI 
 

PROF. LOGOPED LIȘCAN ADELA,  
CJRAE CLUJ/ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU DEJ 

 
 Familia reprezintă primul mediu de viaţă al copilului. Dezvoltarea copilului în familie se impune a 

fi apreciată deci, prin atmosfera unică în felul ei, a climatului afectiv şi educativ pe care acest mediu i-l 
creează. 

 Bazele dezvoltării cognitive, sociale și emoționale a copilului sunt stabilite de mediul familial. 
Importanţa mediului familial în dezvoltarea personalităţii copilului este susținută de numeroase studii de 
specialitate, fiind evidenţiate atât influențele pozitive cât și cele negative pe care atmosfera familială le 
poate imprima devenirii copilului, în funcţie de calitatea acesteia. Fiecare părinte încearcă să facă tot ce-i 
stă în putință pentru a-și educa cât mai bine și cât mai corect copilul, dar acest „tot” semnifică pentru fiecare 
părinte altceva. Darling (1993) defineşte stilul parental ca o constelaţie de atitudini şi practici parentale care 
sunt transmise copilului şi care creează un climat emotiv în cadrul căruia sunt exprimate comportamentele 
parentale. Stilul parental are rolul de a delimita diferențele dintre modurile de educare a copiilor. Cu toate 
că părinții au moduri diferite de a-și controla copiii sau de a socializa cu aceștia, scopul fundamental al 
acestora este de a influența, învăța și controla copiii, de a le transmite propriile valori. Atitudinea pozitivă 
față de școală și succesul la învățătură al copilului sunt înrâurite într-o mare masură de climatul ce se 
instituie în familie. Fără îndoială, copilul devenit școlar are absolută nevoie de sprijin din partea familiei 
pentru a se încadra cât mai repede și cu succes în noul regim de viață impus de situația de școlar. 
Dezinteresul manifestat de unii părinți față de copilul cu statut de școlar are grave consecințe negative 
asupra micului școlar. Neavând cui să ceară sprijinul cuvenit sau să fie încurajat în strădaniile sale de școlar, 
se va institui, treptat, dezinteres față de noile sale obligații. 

 În perioada de debut școlar familia are datoria să fie aproape de copil, să-l încurajeze, să-l ajute și să 
păstreze o strânsă colaborare cu școala și învățătorul. Vizitele la școală, întâlnirile cu învățătorul și alți 
profesori, dacă este cazul, cu consilierul școlar, participarea la lectorate sau alte activități organizate de 
școala cu părinții întrețin un schimb permanent de informații între școală și familie, ajută la o mai bună 
cunoaștere și îndrumare a copilului pentru a face față cu succes îndatoririlor școlare și la alegerea drumului 
în viață. 

 Trebuie mult discernământ în analiza lucrărilor elevilor care întâmpină dificultăți, deoarece efectul 
educativ nu este cel scontat în diferite cazuri. În situația copiilor hipersensibili, care își conștientizează 
nereușita, devin invidioși pe rezultatele colegilor lor, iar dezinteresul familiei și necunoașterea acestor 
prime insuccese ale copilului contribuie la scăderea motivației lui, deoarece nu va mai simți dorința de a le 
mai face bucurii, se simt singuri, descurajați, devenind cu timpul anxioși. 

 În situațiile în care primii ani de viață au dominat relații lejere și afective iar după intrarea în școală 
părinții devin mai restrictivi, copiii vor deveni treptat conformiști, ușor agresivi, dominanți, competitivi și 
orientați spre conformitate cu învățătorul, spre a-i atrage simpatia. 

 Copiii, ai căror părinți restrictivi, calzi și atenți în copilăria timpurie, rămân atenți în perioada școlară 
mică, devin ordonați și pretențioși în conduitele cu colegii; ei manifestă mai puține conduite mizere când 
învățătorul nu e de față și au motivații bune în munca școlară. 

 Părinții ostili, neglijenți în controlul conduitelor copiilor, care au accese de disciplinare a copiilor (de 
cele mai multe ori arbitrare, inconștiente și dezordonate) provoacă stări de conduite dezordonate. În astfel 
de familii se întâlnește de cele mai multe ori delincvența juvenilă (Albu, 2007). 

 Cele mai bune situații sunt cele ale familiilor cu atitudine clară, caldă, atenție la autonomie, control 
echilibrat. 

 Atitudinile diferite și mai ales dizarmoniile dintre părinți provoacă comportamente false, dedublări 
în poziția de sine, de părinți față de școală. Mediul ambiant din familie are profunde implicații în modul de 
a se comporta al elevului, de aceea sunt necesare atitudini și exigențe unitare față de comportamentul 
școlarului, formate acele conduite de disciplină și muncă ordonată. 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: 
 LIȘTEVEANU MARIA-CAMELIA 

GRADINIȚA CU P.P. “CURCUBEUL COPILARIEI”, CRAIOVA 
 
Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării 

personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze 
în mod creator realizările sociale. 

 Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului.Asadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile 
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. 
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre 
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare 
spre bine sau spre rău.  

Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de 
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre exemplu, dacă acesta 
aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o o faptă bună. Ultimii 
ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării personalității 
copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această influență este 
mai mare decât ne-am imaginat.  

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai 
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri 
copii. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul și se explice de fiecare dată hotărârile pe 
care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi prevenite acele conficte de mai târziu dintre 
voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării și supărării față de părinți și 
a împotrivirii lor față de orice autoritate. În primii ani de viață, este important ca părinții să dedice copiilor 
cât mai mult din timpul lor, să vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa copilul va fi 
permanent supravegheat și nu va fi lăsat în voia lui. 

De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu. 

Alteori e mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să 
stabilească limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în 
relația cu copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. 
Regulile și limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă 
adesea regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli 
însă împiedică dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi 
explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.  

326

 



De o importanță deosebită este și faptul ca părintele să se gândească serios și la alte modalități cu 
mult mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau 
confiscarea unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit 
oferindu-i recompense ( o mângâiere pe cap, un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu copilul- 
a ridica degetul mare de la mână ,,, ceva bun” etc).  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin 
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în 
personalități armonios dezvoltatea, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și 
potențial creator.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi. 

Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
LITEANU ANA-MARIA  

LICEUL TEORETIC ,,ANASTASIE BAȘOTA” POMIRLA, JUD. BOTOȘANI 
 
 Școala are un rol important în educația copiilor, însă cel mai mult contează lecțiile primite în familie. 
 De ce este importantă familia în educația copiilor?  
 Familia este importantă pentru că are o influență deosebită asupra copiilor, care dobândesc mult mai 

repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, societate și natură, 
deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, de la persoanele apropiate decât de la profesori 
sau necunoscuți. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile 

 Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor, creând condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelând caracterul copilului.  

 Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. 

 În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă. 

 Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, 
soarele) pentru bunăstarea organismului. Părinții trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice 
a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. 

 Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a 
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă. Familia 
are grijă să adapteze toţi factorii la nevoile specifice ale diferitelor faze de dezvoltare, la vârsta şi solicitările 
specifice fiecărei etape şi activităţi.  

 În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care îşi 
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca 
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. 
Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. 

 Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă faţă de ceea ce i 
se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte o gamă de 
sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. Tot în 
familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita lui 
şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă. 

 Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum si prin climatul psihosocial existent în familie.  

 Modelele de conduită oferite de părinți-pe care copiii le preiau prin imitație și învățare-precum si 
climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale (“cei șapte ani de acasă”) constituie primul 
model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a 
modului de comportare si relaționare în raport cu diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut 
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faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, 
determină în mare măsura dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare a le copiilor, 
comportamentul lor sociomoral. 
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CUM NE DESCHID CALEA VIEȚII CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PRIMAR 
 LIVANU CERASELA NICOLETA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 DUMENI, BOTOȘANI 
 
 Esența înțelepciunii popoarelor este stocată în proverbe. Nu se spune în zadar că ,,diploma celor șapte 

ani de acasă ai copilului exprimă calificativul părinților”, iar ,,copiii sunt mâinile cu care putem prinde 
cerul” (H.W. Beecher). 

 Casa părintească, familia, ambianța umană în care se naște și crește copilul exercită o influență 
hotărâtoare asupra dezvoltării sale, asupra formării întregii sale personalități. Privită ca nucleu social, 
familia a fost și va rămâne cea dintâi școală a omului; ea dă temelia pe care se clădește edificiul 
personalității, iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. 

 Părinții le îndrumă pașii copiilor în viață și îi conduc cu tact și pricepere, sunt alături de ei 
întotdeauna, le acordă spijin atunci când este nevoie. A ști să-i conduci pe copii în viață înseamnă a-i aduce 
pe neobservate pe drumul cel bun, a-i feri de cărările greșite, periculoase, a-i ajuta să învingă piedicile. 
Conduși în felul acesta, atunci când le-am dat drumul să zboare cu propriile aripi, zborul lor va fi sigur, 
neșovăielnic. Copiii care sunt îndrumați, supravegheați, ajutați de părinții lor pășesc cu mai multă siguranță 
în viață și-i privesc cu mai multă încredere și respect pe aceștia. Pentru dezvoltarea sa psiho-emoțională, 
copilul trebuie să simtă dragostea părintească, căldura căminului familial. Această dragoste ponderată 
permite copilului să se dezvolte ca o individualitate echilibrată, ca un om capabil de o socializare normală, 
cu o afectivitate bogată și bine adaptată. Copilul are nevoie de dragostea părintească așa cum planta are 
nevoie de căldura soarelui pentru a se dezvolta normal. 

 O altă dimensiune ale raporturilor părinți-copii este aceea că, în mod natural, părinții văd în copii 
prelungirea propriului destin. Visurile nerealizate, succesele, aspirațiile neîmplinite, bucuriile sperate dar 
netrăite sunt raportate urmașilor. Părinții identifică într-o măsură mai mică sau mai mare ambițiile, 
idealurile copilului cu ale sale proprii. Tendința este firească, dar nu trebuie exagerată.  

 Ochii vioi și limpezi ai copilului! Oglinzi curate, cristale în care se răsfrânge lumea înconjurătoare: 
oamenii și faptele lor, întâmplările vieții..... Copiii văd, aud și simt ce se petrece în jurul lor (gesturi, vorbe, 
atitudini) și trag din ele înțelesuri care uneori pătrund adânc în conștiița lor, contribuind la formarea 
experienței lor de viață. Ele constituie pentru copii exemple, puncte de reper într-o lume pe care abia încep 
să o înțeleagă, învățăminte care le netezesc drumul cunoașterii lumii, elemente de orientare în mediul care 
își lărgește tot mai mult aria în jurul lor.  

 Exemplul are o influență puternică asupra copilului pentru că el se adresează atât simțurilor și 
gândirii, cât și sentimentelor lor. Tocmai de aceea ideea pe care o exprimă exemplul respectiv este reținută 
și se tipărește adânc în conștiința lor. Acest fapt e determinat de însăți viața copilului, de societate, de 
dezvoltarea lui într-un mediu care îl învață în permanență. Să ne gândim la însușirea limbajului sau a 
regulilor de comportare. Acestea ar rămâne necunoscute pentru copil dacă nu ar avea modelele maturilor. 
Copiii reușesc să-și însușească cu ușurință și rapiditate mișcările, expresiile, modelele comportamentale 
pentru că sunt sensibili, impresionabili; ei învață și păstrează fără prea multă greutate ceea ce văd și aud. 
Natura concretă, intuitivă a exemplului se potrivește cu particuralitățile psihice ale copilului. Gândirea lui 
este legată de lucrurile concrete pe care le vede, le aude, le atinge. La fel se poate spune despre memoria și 
atenția lui. Copilul caută să fie cât mai aproape de părinți, le urmăresc pașii, vorbele, doresc să cunoască 
ce-i bucură și ce-i supără, să-i imite. Pentru copii, omul matur este persoana care știe totul, care are 
experiență, care nu greșește. De aceea imitarea lor îi încântă, le dă încredere și siguranță. 

 Exemplul, ca mijloc de educație, are mai multă eficacitate când părinții se bucură de reală autoritate. 
Autoritatea părinților izvorăște din plin din exemplul lor, din faptele și vorbele lor, din modul civilizat în 
care se poartă, din felul conștiincios în care își îndeplinesc datoria. Exemplele lor vor fi primite cu atât mai 
mult succes cu cât aceștia vor ști să îmbine cu pricepere dragostea și exigența, cu alte cuvinte să fie cât mai 
aproape de copii, să-i înțeleagă, să le respecte personalitatea, dar și să le pretindă cu consecvență și să 
intervină prompt atunci când aceștia greșesc. 

 Pentru a educa un copil, părinților le revine multă muncă. Aș îndrăzni să compar părintele cu marele 
nostru sculptor Constantin Brâncuși care ,,se lupta” cu forma brută a pietrei și nu ceda până nu obținea 
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modelul visat. Așa a obținut acele capodopere care strălucesc prin simplitate, dar o simplitate care ascunde 
în ea zeci și zeci de încercări, luni și ani de elaborări, modificări calitative pentru atingerea sublimului. 

 După cum se știe, omul este singura ființă din natură care se bucură de privilegiul de a-și putea fixa 
scopuri. Acolo, în sanctuarul conștiinței lui, se proiectează liniile acțiunilor viitoare, se profilează culorile 
și parfumul lor. Totul pleacă de la cei șapte ani de acasă: să fii respectuos, manierat, să știi să comunici, să 
saluți, să dăruiești, să ai încredere, să îți pese.... 

Altfel spus, să fii OM! 
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ROLUL COLABORĂRII FAMILIE-ŞCOALĂ ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂŢII COPILULUI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ 

 
 PROF. INV. PRIMAR: LIXANDRU RAMONA-CLAUDIA 

 ( SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. ANDREI”-GALAȚI ) 
 
 Relaţia şcoală – familie este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus atenţiei 

întregii societăţi, mai ales pe fondul schimbărilor sociale din ultimul timp. Toţi vorbim astăzi despre 
integrarea în Uniunea Europeană. Acest proces atrage după sine o serie de schimbări şi la nivel şcolar. Una 
dintre aceste schimbări se referă la relaţia şcoală-familie. 

 Motto: „Iubirea este necesară, deoarece pentru fiecare dintre noi nu este suficient faptul de a exista. 
Un copil poate să trăiască fericit numai atunci când ştie că este iubit. Numai atunci devine complet el 
însuşi.” Luigi Verdi 

 Dacă până în prezent acest parteneriat şcoală-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori 
considerat “responsabilitatea şcolii”, acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. O educaţie de calitate se 
realizează atunci când, la procesul de formare a micilor şcolari participă în mod armonios toţi factorii 
educaţionali. Relaţia de colaborare permanentă cu familia este una dintre condiţiile esenţiale care asigură 
succesul şcolar. 

 Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii săi se implică în activităţile şcolii sau 
îi sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea 
personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare îşi va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze 
munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Dăruirea, tinereţea, experienţa, profesionalismul, puterea, 
curajul, interesul, dedicarea, perseverenţa, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calităţile şi în acelaşi 
timp valorile unui mare pedagog care, prin implicarea eficientă a părinţilor în dezvoltarea intelectuală a 
copiilor, asigură o educaţie de calitate. 

Colaborarea eficientă şcoală – familie reprezintă o reuşită a procesului educaţional. Educţia este o 
acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar colaborarea este absolut necesară. 
Şcoala trebuie să colaboreze cu familia : 

• în domeniul învăţării elevului ; 
• în domeniul comportamentului ; 
• în domeniul dezvoltării fizice ; 
• în domeniul dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ; 
• în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, deprinderilor igienico – sanitare; 
• în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afara clasei 

şi a şcolii. 
 Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, 

intelectual, moral, estetic. Pe parcursul mai multor ani de muncă la catedră mi-am pus mai multe întrebări 
legate de relaţia dintre şcoală şi familie. O întrebare a fost aceasta: ,,Cum am îmbunătăţit eu relaţia şcoală 
– familie?” Această relaţie s-a îmbunătăţit printr-un parteneriat adevărat între şcoală şi familie. Acest 
parteneriat a urmărit să atingă următoarele obiective : 

• realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător ; 
• înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală – familie ; 
• creşterea gradului de implicare a parinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare ; 
• schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală ; 
• cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor ; 
• învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectuală sub formă de activităţi comune : elevi-

părinţi-învăţători. 
 Numai implicând toţi factorii educaţionali în formarea personalităţii umane vom reuşi să atingem 

toate aceste obiective. Un parteneriat eficient şcoală – familie este dorinţa oricărui învăţător. In fiecare an, 
am încheiat astfel de parteneriate eficiente cu părinţii elevilor, bazate pe principii de comunicare şi 
colaborare. Obiectivele propuse le-am urmărit pe tot parcursul anului, iar rezultatele pozitive nu au întârziat 
să apară. Dacă vom reuşi să-i atragem pe părinţi de partea noastră într-o colaborare eficientă, într-un 
parteneriat, sub deviza „Împreună vom reuşi”, se vor îmbunătăţi astfel relaţiile ce se stabilesc între şcoală 
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şi familiile elevilor, iar realizarea acestui obiectiv va avea un impact pozitiv asupra formarii de caractere, 
personalităţi şi valori viitoare.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

EDUCATOARE: LOGHIN DAMARIS 
GRĂDINIȚA PRIMII PAȘI, TIMIȘOARA 

 
 Cei șapte ani de acasă pun bazele educației copilului, o educație pe care familie trebuie să o formeze 

copilului prin exersarea zilnică în vederea modelării caracterului, pentru acumularea unor cunoștințe de 
bază, pentru formarea deprinderilor și priceperilor, totul într-un climat de armonie, confort și dragoste.  

 Această expresie defineste însa tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii sapte ani de viață. Copilul este pregătit sa primească informații. Această perioadă de 
timp este considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare 
psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire 
a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul iși petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special pană la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

 Familia este instituția parteneră în procesul educațional, care împreună cu ceilalți parteneri 
educaționali: grădinița și comunitatea trebuie să se ocupe de educația copilului. 

 În mod special, familia este datoare să asigure copilului un climat afectiv și ocrotitor pentru ca acesta 
să se dezvolte în deplinătatea potențialităților sale atât fizic cât și psihic. 

 Educația și îngrijirea timpurie a copiilor trebuie considerate drept baza sistemelor de educație și de 
formare, fapt care se traduce prin asigurarea condițiilor optime de dezvoltare în perspectivă a competențelor 
cheie. O educație timpurie coerentă în toete mediile implicate reprezintă contextul necesar unui echilibru 
între aspectele socio-emoționale, învățare și starea de bine. 

 Dezechilibrele afective din familie influențează negativ dezvoltarea copilului, iar un mediu încărcat 
de tensiune, violență și agresivitate lasă amprente puternice asupra dezvoltării personalității copilului cu 
efecte negative manifestate imediat sau în timp. Acești copii pot avea carențe de ordin educativ care se pot 
manifesta sub diferite forme: dificultăți de comunicare, afective, de adaptare școlară și de învățare. 

Dar și un mediu în care copilul este „sufocat” de atenția părinților și a bunicilor mult prea protectivi, 
care-i îngrădesc libertatea de mișcare va determina formarea unui adult nesigur pe el, care va căuta 
întotdeauna protecție și ajutor dinafară fără a avea curajul să-și ia destinul în propriile mâini, fără a se 
implica deplin înviață.  

 La varsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Părinții sunt modele pentru copiii lor fie că vor sau nu. Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata, va 
exista o incercare de concordanta între imaginea impusa de ceilalți și cea a cunoașterii de sine. Copiii sunt 
cei ce îi urmează iar asta îi face responsabili pe părinți în toată umblarea lor.  

 Este nevoie de însușirea responsabilitatii de a fi părinti, de a fi permanent conștienti ca cel mic 
supraveghează, analizează, interiorizeza ceea ce fac adulții, iar mai tarziu vor exterioriza toate acestea în 
diverse situații si va fi judecat, acceptat ori nu în societate. 

 Însă e nevoie de impunerea anumitor restricții, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel încat copilul sa poata însușii învataminte atât din situațiile și întamplările frumoase din viață, cât și 
din cele negative. 

 Copiii sănătoși și fericiți provin din familii în care părinții au realizat un echilibru între dragoste și 
control. 
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INFLUENTA ATASAMENTULUI COPILULUI ASUPRA NOULUI ADULT 

 
LOGHIN MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC”ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” 
VANATORI-NEAMT 

 
 Constatarea că dezvoltarea ataşamentului are loc diferit de la persoană la persoană a făcut ca să apară 

ideea de grupare a acestor diferenţe pe tipuri. Cea care s-a ocupat cel mai intens de descoperirea, descrierea 
şi denumirea tipurilor de ataşament a fost psihologul american M. Ainsworth. Această cercetătoare şi-a 
început experimentele în 1967, folosind copii-subiecţi din Scoţia şi Uganda, utilizând o metodologie 
inovativă pentru acea vreme.  

Împreună cu colaboratorii săi, M. Ainsworth (1978) a pus la punct o metodă sau procedură de 
laborator pentru evaluarea securităţii ataşamentului, procedură cunoscută sub numele de ,,situaţie 
neobişnuită”. Etapele acestei proceduri sunt următoarele: 

1. mama şi copilul intră în cameră, aşează copilul pe covor, în mijlocul jucăriilor, ea se aşează apoi 
în celălalt colţ al camerei; 

2. o străină intră în cameră, nu face nimic în primele minute, iar apoi încearcă să se joace cu copilul, 
cu o jucărie; 

3. mama iese discret din cameră, iar dacă bebeluşul nu este supărat, persoana străină se aşează pe 
scaun şi stă liniştită. Dacă acesta începe să plângă, ea încearcă să-l liniştească; 

4. mama se întoarce, începe să se joace cu copilul, în timp ce străina iese din cameră; 
5. mama pleacă din nou, lăsând copilul singur; 
6. străina se întoarce, dacă copilul este supărat, va încerca să îl liniştească; 
7. mama se întoarce şi străina iese discret din cameră. 
 Pe tot parcursul desfăşurării acestor ,,scene” copilul este observat printr-un perete din sticlă cu 

vederea unilaterală, fiind înregistrate: 
- nivelul de activitate şi angajare în joc; 
- plânsul şi alte semne de supărare; 
- proximitatea şi încercările de a atrage atenţia mamei; 
- proximitatea şi dorinţa de a interacţiona cu persoana străină 
În funcţie de comportamentele observate, M. Ainsworth a identificat trei tipuri principale de 

ataşament: 
1. Ataşamentul securizat, cuprinde comportamente caracterizate de securitate, se exprimă în 

încercarea copilului de a interacţiona cu mama când aceasta se întoarce, indiferent dacă a fost sau nu supărat 
la plecarea ei din cameră. Activitatea de explorare continuă, caută apropierea mamei şi chiar un contact 
corporal. Mama constituie bază de securitate. Mamele copiilor din această categorie sunt sensibile şi se 
adaptează nevoilor copilului; este un model de ataşament majoritar observat în mai toate culturile studiate, 
(Baudier si Celeste, 2004). 

Beneficiile ataşamentului securizat sunt multiple. Acest tip de ataşament reflectă încrederea pe care 
copiii o au în relaţiile cu persoanele de îngrijire. Copiii cu relaţii de ataşament securizate, sigure, vor profita 
la maximum de oportunităţile din viaţă, vor fi apreciaţi de colegi, vor avea capacităţi de lider şi abilităţi 
sociale şi vor fi mai încrezători în ei decât alţi copii.  

De fapt, ataşamentul securizat asigură posibilitatea de a-şi defini limitele propriei stări de confort 
afectiv, de a le face cunoscute celor din jur, de a căuta menţinerea în aceste limite acceptabile a propriei 
fiinţe, ceea ce înseamnă a avea ,,bariere sănătoase” care pot funcţiona ca bază pentru legături sănătoase, 
stare de echilibru cu propria persoană şi cu ceilalţi. 

 Într-un studiu realizat de Cowan, Cohn si Pearson (1996) s-a observat că interacţiunile maritale şi 
stilurile parentale sunt corelate cu nivelul de înţelegere a experienţelor de ataşament. Cercetătorii au găsit 
că un istoric al ataşamentului sigur legat de tată este predictiv pentru un comportament extrovertit al 
copilului, în timp ce un ataşament sigur doar faţă de mamă va indica comportamente introvertite. 
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În urma observaţiilor, cercetătorii au ajuns la concluzia că ataşamentul securizat ne dezvoltă 
următoarele abilităţi: 

- de a ne simţi în siguranţă 
- de a explora lumea 
- de a gestiona stresul 
- de a fi echilibraţi din punct de vedere emoţional 
- de a ne simţi confortabil şi în siguranţă 
- de a găsi sensul vieţii noastre 
- de a avea aşteptări sănătoase de la relaţiile cu ceilalţi 
2. Ataşamentul nesecurizat, numit adesea şi ataşament evitant este caracterizat de anxietate, de 

comportamente ezitante. Copilul nu pare afectat de absenţa mamei, evită apropierea sau interacţiunea cu 
aceasta, o ignoră la revenirea ei în cameră sau o întâmpină ocazional (Birch, 2000); dacă se supără este uşor 
de calmat şi de către o persoană străină. Se întâmplă ca unii copii să îşi ignore complet mama, iar alţii au 
tentative combinate de a interacţiona cu ea. 

 Copiii care împărtăşesc acest tip de ataşament manifestă o oarecare independenţă, ei o folosesc pe 
mamă destul de puţin ca bază de securitate, fapt exprimat în continuarea activităţii de explorare. Mama 
copilului cu ataşament nesecurizat este puţin sensibilă la nevoile lui şi evită contactele cu el. Această formă 
reprezintă 20% din relaţiile mamă-copil din majoritatea societăţilor occidentale industrializate, (Lehalle si 
Mellier, 2003). 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR LORINCZ DANIELA 

COLEGIUL NATIONAL ,,MIRCEA ELIADE” RESITA 
 
Este adevărat ca nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme 

educaţionale incă de la vârste mult mai fragede. Rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se invaţă din familie. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 
achiziţia normelor unui comportament social corect.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea şi socializarea copiklului, 
deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruuia sunt satisfăcute nevoile fiziologice şi 
sociale. 

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, educaţia primită de acesta până la şapte ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea vsa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenţei biofizice al 
dezvoltării copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea sănătăţii, creşterea şi călirea 
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea 
unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masă. Totuşi copilul 
nu are nevoie numai de adăpost, hrană şi haine, familia şi căminul reprezintă pentru copil şi ..şcoala primilor 
ani” în care se pun bazele viitoarei sale conştiinţe, ale tuturor trăsăturilor care ăl vor defini ca om întreg, ca 
persoană cu statut social. 

Părinţii reprezintă primii mentori reali în viaţa copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
lume, primele informaţii şi învăţături despre lucrurile şi fenomenele din natură şi din societate, primele 
sfaturi, norme şi reguli de conduită. Creşterea şi educarea copilului, ceea ce înseamnă ,,bun” pentru el, se 
află într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o mperioadă la alta. Părinţii trebuie să devină 
conştienţi de influenţa pe care o exercită în viaţa copilului, să cunoască că educaţia dată propriului copil 
este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător. 

Începând cu primii ani din viaţă. Copilul preia de la părinţi gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament pozitive ca sârguinţa, cinstea, politeţea, sociabilitatea, iniţiative creatoare, dispoziţie de 
colaborare. Toate acestea cer calm, înţelegere. Răbdare, dragoste faţă de copil. Nu frica, nu teama trebuie 
să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită 
bazat pe egala respectare artât de copil cât şi de părinţi.  

Bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului 
nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai 
copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul 
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multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar 
eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om. 
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ÎMPREUNĂ SUNTEM ALĂTURI DE COPIII NOŞTRI 
 

PROFESOR ÎNV.PREŞCOLAR LOVIN DIANA 
GRADINITA CU P.N. PROHOZESTI, PODURI, JUD. BACAU 

 
 Pentru oricare dintre noi, familia are o importanțǎ deosebitǎ. În familie ne naștem, creștem și 

socializǎm. Tot aici gǎsim ocrotirea, ȋnțelegerea și afecțiunea de care avem nevoie. Familia este cea care 
ne spijinǎ necondiționat, este umǎrul pe care plȃngem, brațele ȋn care ne refugiem cȃnd suferim vreo 
dezamǎgire, este cea care se bucurǎ atunci cȃnd noi suntem bucuroși.  

 Familia este grupul care ne influențeaza cel mai mult, și mai precis primul grup cǎruia ȋi aparținem, 
elementul fundamental al societǎții, care ocrotește copilul și are dreptul la ocrotire din partea societǎții, 
dupǎ cum este stipulat ȋn Declarația universala a Drepturilor omului, art.1. 

 Din cadrul afectiv, ocrotitor al familiei copilul păşeşte timid, nesigur dar şi curios pe poarta larg 
deschisă şi primitoare a grădiniţei. Aici, printre multele jucării, o găseşte pe doamna educatoare. Ea 
zâmbeşte larg şi încurajator tuturor copiilor, ca să le spulbere teama şi neîncrederea acestora. Cu fiecare 
activitate desfăşurată, copiii descoperă cu uimire lucruri noi, care reuşesc să le stimuleze curiozitatea şi 
dorinţa de a invăţa, punînd bazele proceselor cognitive superioare (atenţia, limbajul şi gândirea).  

 Dacă în grădiniţă întreg procesul instructiv-educativ are la bază o programă special concepută, 
metodologii, metode specifice educaţiei instituţionalizate, în familie lucrurile stau un pic diferit. De aceea 
consider că părinții trebuie să încerce să fie coerenți în educația copilului. O greșeală des întâlnită apare 
atunci când părinții au viziuni diferite asupra educației celui mic. Acesta o să dezvolte o anumită 
nesiguranță, stres dat de faptul că nu știe niciodată dacă ceea ce face și este apreciat de unul din părinți nu 
o să fie criticat de celălalt părinte. Mai mult decât atât, copilul se poate – în mod greșit – considera vinovat 
de certurile părinților care urmează unui comportament al său. În fapt părinții, deseori, au căutat doar um 
motiv pentru a se certa din nou pentru că nu au răbdare și înțelegere unul față de celălalt. 

 Din nefericire, orice eveniment cu conotaţii negative petrecut în familie, se răsfrînge în mod negativ 
asupra copilului, acesta nemaifiind atent la activităţile din grădiniţă, este mai apatic, abătut, întâmpină 
dificultăţi din punct de vedere al atenţiei, limbajului, memoriei, motivaţiei de învăţare, lucruri ce se răsfrâng 
negativ asupra întregii personalităţi a acestuia. 

În ultimii ani a apărut acest nou sloganîndemn, atât pentru educatoare cât şi pentru părinţi: ” Un timp 
de calitate împreună cu copilul dvs!”  

 Pentru părinţi acest îndemn ar trebui să-i stimuleze să îşi facă timp să se joace cu copiii așa cum se 
joacă ei: cu jucăriile lor, să vadă împreună desenele animate la care ei se uită etc. Noi adulţii le cerem în 
fiecare clipă copiilor să se comporte bine/corect (aspect care caracterizează mai degrabă un om matur decât 
un copil); poate că este util să vedem lumea și din cealaltă parte a perspectivei. Dar ca acest lucru să se 
întâmple, să vedem acea schimbare dorită în comportamentul copiilor, noi înşine trebuie să fim exemplul 
pozitiv de la care copiii pot învăţa, se pot inspira, aşa cum ei vor dori să devină. Este bine ca părinţii să 
realizeze cu proprii copii lucruri care să-i unească, chiar o rutină de familie este mai mult decât benefică.  

 Educatoarea poate şi trebuie să-i convingă pe părinţi să păstreze unitare cerinţele adresate 
preşcolarilor cu cele formulate la grădiniţă. Întâlnim multe cazuri în care părinţii îşi trimit copiii 
nedisciplinaţi la grădiniţă pentru a primi educaţia pe care ei ar trebui să le-o dea acasă. În acestă situaţie 
apare evidentă necesitatea sprijinirii părinţilor pentru a se alinia scopurilor educative în favoarea formării 
personalităţii copiilor. Sprijinul acordat părinţilor vizează trei direcţii de acţiune: 

 sprijinul emoţional (a le da părinţilor ocazia de exprimare a emoţiilor fără critică sau condamnare); 
 sprijinul informaţional (a le da părinţilor ocazia de a înţelege propria situaţie şi a educaţiei copiilor 

lor); 
 sprijinul instrumental (a le oferi mijloace, tehnici de rezolvare a problemelor care ţin de educaţia 

copilului). 
 Dorinţele exagerate ale părinţilor privind nivelul de dezvolare şi achiziţiile copilului, comparativ cu 

cei de vârsta lui, conduc la un dezacord între copil şi familie, la o comunicare deficitară care contribuie la 
inhibarea copilului, la teama că nu se ridică la aşteptările părinţilor. Informarea şi educarea părinţilor în 
ceea ce priveşte comportametul copilului înafara casei este un element esenţial pentru conturarea unei 
atitudini juste a lui, putând preveni multe conflicte care pot conduce uneori la situaţii ireversibile. 
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Referindu-ne la influenţa pe care o are în general familia asupra personalităţii copilului îi vom ajuta să 
înţeleagă că ceea ce cred ei ca părinţi, despre „viaţă’’ şi „împlinirea în viaţă’’ va determina felul în care îşi 
vor educa copilul contribuind astfel la formarea concepţiei fundamentale a copilului despre el însuşi.  

 Scopul educaţiei şi informaţiei preventive are în vedere realizarea unei bune relaţii între părinţi şi 
copiii, prevenirea unor greşeli de educaţie şi a consecinţelor manifestate în comportamentul copiilor, 
însuşirea de către părinţi a abilităţilor de bază prin care pot influenţa comportamentul copilului, evidenţierea 
unor procedee eficiente de educaţie constând în atenţie pozitivă din partea părinţilor, mai multe aprecieri 
pozitive, recompense, restricţionarea pedepselor fizice. De aceea, împreună, grădiniţa şi familia îşi dau 
mâna cu responsabilitate pentru viitorul copiilor. 

 
Bibliografie:  
• „EDICT” - Re v i s t a  Educ a ț i e i ,  Buc u r e ş t i  
• „Revista Învăţământului preşcolar”, nr.3-4, 2011 
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SADIM CARACTER SAU SUCCES? 

 

PROF. EC. GEORGETA LUCA 

COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU ROMAN ALEȘD 
 

 Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase. 

 În ceea ce privește familia, am putea începe cu un text din Dostoievski care spune: "Suprema 

pedagogie este casa părintească".  

Trăim intr-o societate dezechilibrată, în care banul- munca a dus la neglijarea dezvoltării caracterului 

copilului. Părinții, deseori, se rezumă la a-i învăța pe copii să umble, să vorbească sau a-i asigura o școală 

prestigioasă pentru a-l pune pe drumul succesului material în viață. Însa, formarea caracterului este cea mai 

mare valoare pe care părinții pot să o ofere copiilor.  

Educarea copilului trebuie făcută de fiecare părinte, trebuie privită ca o datorie iar bazele trebuie puse 

până la 7 ani, apoi viitorul se cladește pe această baza. 

În această perioadă nu există vacanțe. În fiecare zi părinții au datoria de a întipări în mintea copilului 

încă de mic binele, caracterul frumos, repetând mereu lucrurile, repetiția fiind cheia succesului în 

memorarea acestora. Tot acest proces trebuie făcut cu răbdare. 

Responsabilitatea de a fi părinte cere timp și dedicare totală. Atâta timp cât copilul este acasă se poate 

practica comunicarea cu ei și pregătirea pentru viitor. Comunicarea cere efort, perseverență, sacrificii, 

energie, înțelepciune, timp potrivit. Dar beneficiul întrece cu mult eforturile și sacrificiile, roadele văzându-

se in copilul de azi și în adultul de mâine.  

Felul în care părinții se raportează la copii, afectează modul în care copilul se va raporta la societate. 

Părinții severi vor forma un tânăr fără personalitate, inițiativă ; cei care il vor răsfăța pe copil vor avea un 

tânăr care nu invață, nu muncește însă, cei care vor crește copilul in armonie, se vor bucura de un tânăr 

ambițios, consecvent și respectos. 

În cei 7 ani de acasă, se sădesc semințele cunoașterii, ce vor rodi întreaga viață. Învățându-l pe copil, 

poți sa îi schimbi viața pentru totdeauna. 

Succesul nu inseamnă doar diplomă, bani, job bun, faimă. El include și educația care începe în 

copilărie, de acasă, și durează toată viața.  

Oamenii educați -copiii de ieri- fac lumea mai bună doar pentru că fac parte din ea!  
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EDUCAȚIA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: LUCA LĂCRĂMIOARA FLORINA 
GRĂDINIȚA CU P.N. LUNCA CÂLNICULUI 

 
Exista multi parinti, din pacate - care considera ca educatia copiilor este datoria exclusiva a scolii. 

ACASA este insa locul unde se pun caramizile temeliei educatiei solide a copilului. Iar studiile arata: copiii 
parintilor implicati in educatia lor de acasa - sunt mult mai motivati sa obtina rezultate bune si au o atitudine 
pozitiva la adresa scolii si procesului educational. Iar ulterior se bucura de mai mult succes in viata. 

Calendarele si programele sunt planificate pentru a se asigura scolarizarea fructuoasa a fiecarui copil. 
Este insa SCOALA singura responsabila de educatia copilului? In nici un caz... 

Educatia se face la scoala dar si acasa - misiunea de educatie a copiilor nostri nu se afla doar in mainile 
scolii. Parintii trebuie sa inteleaga ca chiar si inainte de gradinita - exista o scoala numita ACASA, locul in 
care un copil invata etica de baza si conduita primara de viata. 

Bineinteles si in Romania, ca si alte tari - parintii isi doresc invatatori si profesori de calitate care sa 
le educa si ghida copilul catre scoli superioare si ulterior catre succes in viata. Atentia si importanta pe care 
o dau parintii SCOLII este deci de inteles - si tocmai de asta, vedem zilnic dezbateri in presa romaneasca 
despre invatamantul romanesc - ba ca nu sunt manuale, ba ca scoala nu e buna, ba ca profesorii nu sunt 
buni. Realitatea este insa aceea ca majoritatea parintilor fac prea putin pentru a contribui la succesul scolar 
al copilului. Parintii trebuie sa realizeze ca ei sunt cei care impart cu profesorul succesul sau insuccesul 
copilului la scoala. Iar realitarea incepe de la parinti si maniera de educatie pe care o abordeaza acasa. Si 
parintii au teme in punerea bazei educatiei copilului  

- sa petreaca timp de calitate cu copilul oferindu-i dragoste si suport emotional ne-conditionat 
- sa joace joculete educative - care pun bazele educatiei primare: invatarea literelor si numerelor, a 

figurilor geometrice 
- sa il ajute la teme - cand e cazul  
- sa ''fie acolo" In cazul parintilor care, din motive economice - pleaca in alta tara la munca si isi lasa 

copiii in grija altor persoane - datele statistice despre succesul scolar al copiilor nu sunt deloc incurajatoare 
Este extrem de important ca educatia de ACASA sa inceapa de timpuriu prin cartilcele si jocuri sau jucarii 
inteligente si educationale.  

La adolescenta este important ca parintii sa discute cu copilul - ACASA - despre chestiunile actuale 
politice si sociale care au loc in societate - pentru ca aceste discutii sunt extrem de importante in procesul 
de a intelege cum functioneaza societatea. Acesti copii ai caror parinti ii implica in astfel de discutii - sunt 
mult mai motivati sa isi continue educatia, au rezultate academice mai bune si reusesc sa isi gestioneze mai 
bine timpul in folosul procesului educational Parintii trebuie sa tina pasul cu tehnicile moderne de educare, 
deoarece timpurile s-au schimbat si la fel ar trebui sa fie si cu tehnica de educare a copiilor. Asigurarea 
succesului academic al unui copil nu reprezinta datoria doar a profesorilor si a scolilor, ci si a parintilor. 
Acestea fiind spuse, parintii ar trebui sa se implice in intregul process al educatiei. Rezultate proaste la 
scoala ale copilului, obezitatea infantila sau lipsa activitilor sportive - sunt efecte directe ale unui parenting 
ineficient 

Ce poti face pentru a-ti sustine copilul in procesul educational? Cere conducerii scolii copiilor tai sa 
tina permanent legatura cu tine si continua sa intelegi cat mai multe despre activitatile scolare ale copilului 
tau. Despre aptitudinile sale sau despre materiile favorite sau mai putin favorite. Daca asigurarea unei vieti 
mai bune pentru copilul tau este scopul tau, ca parinte - atunci incepe chiar de AZI prin a depune ASTAZI 
eforturi, caci invatarea este un proces inter-generational. De asemenea, mulți parintii ar trebui sa inceapa 
sa se educe pe ei insisi pentru a putea avea o implicare mai buna in viata educationala a copiilor lor.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA! 
  

 PROF. ÎNV. PREŞC. LUCA VIDIA RODICA 
 GRĂDINIŢA CU P.P. NR.4 REGHIN/MUREŞ 

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

a copilăriei. Când spune că un copil are cei şapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie 
să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. În primii şapte ani de viaţă, copilul dovedeşte mare sensibilitate, receptivitate şi 
mobilitate.Potenţialul afectiv-voliţional este în creştere, înclinaţiile şi aptitudinile se conturează în această 
etapă. Copilul dovedeşte şi o mare putere de acumulare şi asimilare de cunoştinţe. 

Familia şi grădiniţa trebuie să-i asigure ccondiţii favorabile de creştere şi dezvoltare, în funcţie de 
disponibilităţile individuale.Familia răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia 
acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori întipărite pentru toată viaţa în 
profilul moral-spiritual al acestuia. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

Pornind de la particularităţile ontogenetice ale copilului, grădiniţa trebuie să-i asigure condiţii 
favorabile de creştere şi dezvoltare, în funcţie de disponibilităţile individuale.Cei care nu beneficiază în 
familie de condiţii favorabile dezvoltării lor, au şanse de recuperare, dacă frecventează grădiniţa. Aici 
procesul instructiv-educativ se desfăşoară în fiuncţie de particularităţile de vârstă şi se urmăreşte 
dezvoltarea armonioasă psihofizică, se stimulează gândirea şi inteligenţa, se formează deprinderile de bază. 
Mai importante în această etapă sunt: deprinderile igienico-sanitare(de autoservire), de comportare 
civilizată şi politeţe, deprinderile de ordine şi curăţenie. Copiii sunt antrenaţi în jocuri şi activităţi care se 
desfăşoară cu toată grupa şi individual, folosindu-se metode şi procedee specifice fiecărei etape de vârstă. 
Deprinderile, odată formate, îl scutesc pe copil de alte solicitări, care mai târziu, ar necesita un consum mai 
mare de energie şi timp. Deprinderile care se pot forma la vârsta antepreşcolară şi preşcolară poartă 
denumirea uneori de „bune deprinderi” sau „cei şapte ani de acasă”. Ele reprezintă forma cea mai simplă a 
învăţării de către copii a unor mişcări complexe şi atitudini care vor influenţa comportamentul lor viitor. 
Lipsa bunelor deprinderi face posibilă instalarea unora rele. Bunăoară, copilului căruia nu i s-a format 
deprinderile de autoservire la timpul potrivit, aşteaptă totul de la familie, de la părinţi. De aici şi necesitatea 
ca în familie, ca şi în grădiniţă, să se insiste pentru formarea deprinderilor de bază până ce acestea se 
transformă în obişnuinţe. 

Colaborarea familie-creşă sau familie-grădiniţă, în procesul de educare a copilului, are un rol deosebit 
în formarea deprinderilor de bază. Copilul îşi petrece cea mai mare parte din timp în familie, care exercită 
o influenţă deosebită asupra sa. Pe măsură ce copilul creşte, asupra lui acţionează tot mai mulţi factori 
educativi: creşă-grădiniţă-şcoală, care continuă şi perfecţionează educaţia începută în familie; uneori, 
acestea o corectează sau o îmbogăţesc. 
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Întrucât formarea şi consolidarea deprinderilor se realizează în timp, este bine ca părinţii să insiste 
până la transformarea acestora în obişnuinţe. Pe întreaga perioadă se va manifesta unitatea de vederi în 
cerinţe, perseverenţă, răbdare, înţelegere, dar şi exigenţă. Procedând astfel, copilul, de mic, se deprinde cu 
o bună purtare. Aceasta este „cartea de vizită a familiei”. 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

LUCHIAN MAGDALENA, SUCEAVA 
 
 Când apreciem o persoană prin prisma celor șapte ani de acasă, ne referim de fapt la educația primită 

de aceasta în primii ani ai copilăriei sale, la regulile de conduită, la regulile morale pe care le-a asimilat în 
cadrul familiei pe cale de imitație, prin modelele oferite de către părinți.  

 În mod normal, când spunem că o persoană are cei șapte ani de acasă, ne gândim că acea persoană 
are un comportament manierat, cuviincios, că a fost bine crescut și educat de părinți.  

 Buna educație, bunele maniere se însușesc de către copiii mici în cadrul familiei, în primii ani de 
copilărie, prin imitarea unor modele adecvate de conduită. Copilăria este cea mai prielnică perioadă din 
viață, pentru modelarea psihocomportamentală a copilului, pentru dezvoltarea sa socio-afectivă. Familia 
este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea înconjurătoare, despre regulile de conduită și 
relaționare cu ceilalți, despre ce e bine şi ce e rău, ce este și ce nu este permis, acceptat în relație cu ceilalți. 

 Primul model social cu o influenţă decisivă asupra devenirii copiilor în ceea ce privește formarea 
concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori 
sociale, este de fapt modelul de conduită oferit de părinți și preluat prin imitație și învațare de către copii. 
În familie copilul îşi însuşeşte acele modele la care se poate raporta în devenirea sa, ulterior, ca adult, învață 
să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor. 

 Tot acest demers de modelare și dezvoltare comportamentală este de fapt un proces educativ, care se 
parcurge lin, în timp, cu respectare posibilităților de înțelegere psihoindividuale ale copillului, fără forțări, 
fără exagerări din partea familiei, astfel încât aceste influențe educative să rămână întipărite pentru toată 
viața în profilul moral al persoanei. 

 Cei șapte ani de-acasă sunt ca un ghid care ne orientează traseul comportamental și după ce ușor, 
ușor ne desprindem de familie, de casă, dar la care revenim mereu pentru a ne redefini ca om . Pornim în 
viață cu acest bagaj ceea ce ne conferă mai multe șanse să ne autocunoaștem, să reușim, să ne dezvoltăm, 
așa după cum sugestiv sublinia Jack Canfield ”Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi. Rădăcini, ca să 
ştie unde le este casa şi aripi, ca să zboare în alte părţi, unde să arate celorlalţi ce au învăţat.”  

 Așadar, calitatea relației părinte-copil este o condiție hotărâtoare pentru comportarea copilului în 
cadrul societății. Dacă părintele reușește să stabilească consecvent limite corecte pentru copil, respectarea 
unui program zilnic, rutinele, mai târziu copilul va fi mult mai responsabil. Copiii care nu cunosc și nu 
respectă limitele vor învăța foarte greu să fie responsabili și vor avea comportamente neadecvate. Este 
vorba de răspunderea pe care o are familia în a oferi o educație copilului adecvată, adică, nici prea severă, 
nici prea blândă. 

 Părinții, în calitatea lor de primii educatori oferă copilului condiții de îngrijire și nutriție, un model 
de comportament, un mod de relaționare, un climat, mediu familial hotărâtoare pentru toate etapele de 
dezvoltare ulterioară. 

 Și pentru că valorile morale se transmit cel mai bine prin puterea exemplului, am sugerat părințillor 
să folosească lecturi pentru copii care să–i ajute la formarea unei atitudinii pozitive față de oameni, animale 
și obiecte, față de diverse sarcini și îndatoriri, la formarea conduitei și a caracterului copilului.  

 Am sugerat părinților să citească copiilor texte din cartea „Bunele maniere”, o culegere de texte 
scrise într-un limbaj accesibil copiilor, cu multe dialoguri antrenante, având ca protagoniști copii, animale, 
obiecte personificate. 

 Cartea furnizează cunoștințe esențiale despre cum să ne comportăm civilizat în diverse situații, 
despre ce e bine, ce e rău, despre frumos, prietenie, generozitate, altruism, pregătind copilul pentru 
experiențe de viață adevărate. Cu titlu de exremplu, pot fi folosite lecturile axate pe temele : 

-Familia mea 
-Cu prietenii 
-În vizită 
-La masă 
-Ordine și curățenie 
-Strada politicoasă 
-Cuvinte frumoase 
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-Strada politicoasă 
-Știu tot, fac tot. 
Aceste lecturi au un rol multiplu:oferă informații, dezvotă sentimente, atitudini, reacții, dezvoltă 

vocabularul, imaginația, creativitatea copilului. Lecturile copilăriei au nu doar o funcție de destindere, ci și 
de informare și formare, după cum rezultă și din remarcabilul citat „Natura și educația sunt asemănătoare, 
căci educația transformă pe om și, prin această transformare, creează natura.“ {Democrit} 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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ȘCOALA – FAMILIE 
 

 PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR LUPEAN LILIANA 
 
 Educația copiilor trebuie să răspundă cererii sociale și, în același timp, nevoilor și aspirațiilor 

individuale. Ea este cea care desăvârșește ființa umană, cea pe care copilul o primește în familie, în școală 
și în comunitate. 

 Pentru perfecționarea relației școală-familie, se prevede că în toate țările europene să se treacă la o 
nouă etapă a acestei colaborări, care să pună accent pe un angajament mutual, clar stabilit între părinți și 
profesori, pe un sistem de obligații reciproce în cooperarea părinților cu profesorii. 

În ceea ce privește relația dintre școală și părinți, cele mai frecvente forme de organizare a acesteia 
sunt:  

- ședințele cu părinții;  
- discuții individuale între cadrele didactice și părinți;  
- organizarea unor întâlniri cu părinții; 
 - voluntariat;  
- asociații ale părinților. 
Colaborarea cu familia reprezintă o verigă esențială în lanțul acțiunilor întreprinse în educarea 

elevilor, totuși, rolul conducător revindu-i școlii. Aceasta trebuie să creeze un spectru larg de oportunități, 
de antrenare a părinților în activitățile școlii, cum ar fi:  

- implicarea în luarea deciziilor la nivelul instituției școlare;  
- disputarea problemelor existente la nivel de management al clasei, respectiv al școlii; 
 - cooptarea în luarea deciziilor referitoare la activitățile extracurriculare;  
- solicitarea în desfășurarea unor activități de voluntariat, prin implicarea în activități sportive, sociale, 

culturale.  
Există mai multe fenomene sociale care influențează evoluția familiei și parteneriatul școală-familie:  
 Natalitatea - infuențează fluxurile de elevi care intră în școală, numărul acestora condiționând 

resursele necesare (spații, resurse umane, resurse financiare etc.);  
 Separarea familiilor - divorțul părinților este o experiență traumatizantă pentru copii, iar efectele 

acestuia se resimt în performanțele școlare, în comportamentul și atitudinea copiilor; 
 Migrația forței de muncă - un fenomen social, care a luat amploare în România, mai ales în ultimii 

zece ani. Este necesară o strânsă colaborare între școală și comunitate, în cazul copiilor ai căror părinți au 
migrat la muncă în străinătate.  

 Implicarea familiei în viața școlii, implicare condiționată de gradul de interes al familiei față de 
școală. 

Ca parteneri într-o relație, este normal ca părțile implicate (școala și familia) să aibă anumite așteptări 
una de la cealaltă.  

Părinții așteaptă de la școala, de la cadrele didactice :  
- să fie sensibili la nevoile, interesele și talentele speciale ale copiilor lor;  
- să fie corecți în aprecierile pe care le fac; 
- să manifeste entuziasm în educarea copiilor;  
- să-i ajute pe copii să-și contureze personalitatea și să-și sporească stima de sine;  
- să-i învețe pe copii „să învețe”; 
 - să comunice deschis cu părinții ; 
 - să-i îndrume pe părinți să-și poată ajuta copiii. 
 Cadrele didactice, de asemenea, au anumite așteptări din partea părinților:  
- să creeze copiilor oportunități de învățare și un mediu sigur de dezvoltare fizică și psihică; 
 - să-și accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu;  
- să-i încurajeze pe copii să se autodepășească; 
 - să comunice deschis cu cadrele didactice. 
Oricare ar fi așteptările, esențială este încrederea cadrelor didactice în părinți și încrederea părinților 

în cadrele didactice, în profesionalismul lor. Dacă cele două medii educaționale - școala și familia - se 
completează și se susțin, ele asigură, într-o mare măsură, buna integrare a copilului în activitatea școlară și, 
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pe plan general, în viața socială. Când părinții sunt parteneri cu școala în desfășurarea educației copiilor 
lor, rezultatele sunt pe măsura așteptărilor. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ  
 

LUMINIȚA SILVIA LUPESCU 
COLEGIUL TEHNIC EMANUIL UNGUREANU TIMIȘOARA 

 
Cei șapte ani de acasă sunt anii de aur ai educației unui copil. Înconjurat de dragostea și protecția 

părinților, copilul învață bazele disciplinei, a încrederii în propriile sale forțe, învață regulile de bază ale 
respectului și primele noțiuni de socializare. În cei șapte ani de acasă, copilul învață ceea este încrederea, 
ordinea, cinstea și buna purtare. Perioada celor șapte ani este considerată a fi perioada cu impact maxim 
asupra modului în care copilul percepe lumea și valorile umane ale societății din care face parte. Rolul 
părinților este esențial în acești ani – pentru că ei sunt cei care pun cărămizile sistemului de norme și valori 
pe care adultul de mâine își va clădi propria sa viață. 

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 
părinți, la formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, să spună mulțumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. Părinții sunt modele pentru copil. 
Degeaba îi spunem copilului să nu mai țipe prin casa daca el aude frecvent certuri între părinți. Este 
ineficient să îi atragem atenția că nu a spus mulțumesc la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest 
cuvânt. 

 Educația primită în cei șapte de acasa depinde de câtiva factori:  
• relația afectivă dintre copil și părinți;  
• specificul de dezvoltare a copilului;  
• valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite copilului. 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relația afectivă cu părinții. 

Dragostea cu care părinții își înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forțe. Copilul iubit de părinți se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranță îi creează 
deschiderea spre învățarea și asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de parinți 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceștia, copilul realizează că părinții îi acordă atenție, că sunt 
preocupați de ceea ce face.  

Educația trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului, pentru că el înțelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani.  

Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, așa încât nu este tocmai rezonabil 
să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit 
să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Copilul de 2 ani nu poate 
înțelege că mama a avut o zi grea, el știe că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenție, să se 
joace împreună. Chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a ști ce e bine și ce e rău, 
asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că poate să facă orice. Este necesar să fixăm limite, întrucât 
copilul trebuie să învețe ce înseamnă așteptarea, amânarea dorințelor. La aceasta vârstă copilul poate învăța 
formulele de politețe, cum și când se spune bună ziua, te rog, mulțumesc, la revedere, iar copilul învață prin 
imitație. 

De la 3 la 5 ani copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, își dezvoltă simțul binelui și al răului, 
este conștient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacțiile părinților față de comportamentului 
său (“mă ignoră sau îmi acordă atenție”), apreciază recompensele dar conștientizează și semnificația 
pedepsei. În această etapă este momentul pentru a-l învăța bunele maniere: ce se cuvine și ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la gradiniță.  

Între 5 și 7 ani copilul devine tot mai independent, el merge la gradiniță, stă cu bona sau cu bunica și 
pentru că nu mai este tot timpul alături de parinți este necesar să se dezvolte mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii și adulți.  

Cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să lăudăm copilul ori de câte ori se dovedește bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă și în 
administrarea pedepsei. Dezamagirea, nemultumirea parintelui și ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 
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Părinții trebuie să explice clar copilului ce are voie să facă și ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate și să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Este important ca amandoi părinții 
să fie consecvenți în educarea copilului, dacă mama învață copilul să spună mulțumesc, tatal nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. Părinții trebuie să fie înțelegători și să accepte greșelile 
involuntare.  

Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât un copil căruia îi lipsește educația din 
cei ”șapte ani de acasă”. 
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VALORI ESENȚIALE PENTRU SUCCESUL COPILULUI 

 
PROF. LUPȘAN CRISTIAN COSMIN  

ȘCOALA GIMNAZIALA ”CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BADULESCU” 
BUZAU  

 
 Niciun părinte nu-şi doreşte ca propriul copil sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în 

societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în 
toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

 A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al 
societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”. 
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” 
regăsim: 

• Salutul 
Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta 

decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
• Comportamentul în public  
Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă 

rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
• Comportamentul cu prietenii  
Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe 

lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia 
de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, 
înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

• Înţelegerea normelor sociale  
Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea 

ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te 
rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă 
noi.  

• Manierele la masă 
O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care 

serveşte masa.  
• Recunoaşterea greşelilor  
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„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o 
audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

• Tact şi toleranţă 
Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 

dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ – TEMELIA PENTRU UN VIITOR DE SUCCES 
 

PROF. LUPȘAN NICOLETA GABRIELA  
LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. MC. SAVA” BERCA 

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

copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă. Cei 
7 ani de acasă sunt adesea caracterizati prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi a comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, dar copiii.  

Nu trebuie uitat că micuțul de vârstă preșcolară are nevoia de a cunoaște oricare realitate pe care o 
întâlnește și are capacitatea de a o înțelege, dacă ne cântărim cuvintele și îi oferim multe exemple concrete. 
Nicio întrebare a sa nu trebuie să rămână fără răspuns logic, exact, care să-l satisfacă și să-i ofere 
posibilitatea de a-și crea un bagaj cultural. 

Mai mult decât atât, trebuie ca noi, părinții, să observăm ce aspecte pe care le întâlnește îi trezesc 
curiozitatea și să-i explicăm simplu, dar foarte precis ce vede și ce aude. Copilul trebuie învățat să pună 
permanent întrebări, chiar dacă acestea, uneori, îi înnebunesc pe părinți. 

Mama și tata trebuie să transforme dorința de cunoaștere a copilului într-un joc în care micuțul să se 
simtă recompensat când pune întrebări și încearcă să-și răspundă gândind singur. 

Acești 7 ani de acasă sunt pentru unii, și pe bună dreptate, piatra de temelie a vieții pe viitor. De acești 
ani depinde de cum vei fi integrat în societate, cum vei fi agreat de cei din jur și bineînteles, îți poți ordona 
viața și stilul de viață alături de cei dragi. Cei 7 ani de acasă reprezintă temelia pentru ca un copil să poată 
merge în viață deschis și cu un viitor sigur. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. MIHAELA LUPU  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 GORBANEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

 
Perioada propice pentru educația și formarea caracterului în viața fiecărui om este reprezentată de 

copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează 
primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ. 

 În educarea copilului, familia, grădinița, școala și societatea sunt factorii cei mai importanți de 
educație și instrucție. 

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse. 
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

 Această perioadă de timp este considerată “culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele 
de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de 
memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
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- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 
certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc); 

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 Un proverb spune : ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LIRCA IONELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLIȚA 

LOC. RĂSTOLIȚA, JUD. MUREŞ 
 
Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor. Valeria Mahok 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Atunci când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. LIȚU NICOLETA 
 
 Expresia ,,cei șapte ani de acasă’’, semnifică educația pe care a primit-o copilul, până în momentul 

în care a ajuns la școală.  
 De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil, ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos, adică ,,nu are cei șapte ani 
de acasă’’.Gîndim astfel, considerând că nu a primit o educație potrivită, ori nu și-a însușit diverse norme 
ori reguli de politețe, în special. Această expresie definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
una din perioa-dele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de 
acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj.  

 Este important cum li se transmit copiilor informațiile, când sunt mici și cum le primesc aceștia. Se 
numesc ,,cei șapte ani de acasă’’, deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, iar membrii ei 
au cea mai mare influență asupra lui. Copilul este atașat de mama și tata, iar comportamentul, limbajul, sunt 
imitate și exprimate de către copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Familia este cea care răspunde 
de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât 
urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. Viaţa copilului acasă, alături de 
părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi, ce 
contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie, copilul 
începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele 
la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

În cei șapte ani de acasă, copiii învață despre ordine, igienă și exprimarea propriilor nevoi, 
exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative, bune maniere și 
comportament, limbaj corect, modul de a relaționa cu ceilalți, perseverența în realizarea unei sarcini, 
concentrarea atenției, alegerea motivelor și a motivațiilor atunci când vrea să facă ceva . Cele mai multe 
din însușirile dobândite în această perioadă rămân înrădăcinate pe tot parcursul vieții, deci este foarte 
important ca familia să acorde o atențe deosebită educației din primii ani de viață, să ofere modele demne 
de urmat și să insiste sau să revină asupra comportamentelor deviante, de fiecare dată când este necesar. . 
Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi 
preferinţe, cu un comportament normal sau deviant.  
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PRIMII 7 ANI... O PARTE DIN COPILARIE 
 

PROF. INV. PRIMAR, LOGASCU LOREDANA MARIA 
 
 „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
 „ Cei şapte ani de-acasă” consider că sunt cei mai importanţi, educaţia timpurie lasându-şi amprenta 

asupra comportamentului copilului, chiar şi religia, obiceiurile familiei, nivelul de educaţie al părinţilor, 
limbajul folosit în interiorul acesteia, uneori fiind imposibil de corectat în ceea ce priveşte acordul 
gramatical deficitar, anumite cuvinte şi multe altele. Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informatii, de catre cine si in ce mod. 

Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in special 
pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui. Politeţea, buna-cuviinţă şi 
bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le învăţăm de la părinţi şi bunici, 
apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală. Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită 
frumoasă cu cei din jur, ceilalţi vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei. 

 Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta 
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca 
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. 

Încercând să-și imagineze viitorul copiilor lor, părinții ar trebui să conștientizeze cât de important 
este rolul lor în prezent. Vorbindu-le celor mici, folosind cuvinte și expresii adaptate vârstei, oferindu-le 
exemple din aria lor de cunoaștere pentru a-i ajuta să înțeleagă anumite noțiuni sau fenomene, citindu-le 
sau citind ei înșiși pentru a induce pofta pentru lectură, ascultând muzică clasică, mergând la teatru pentru 
copii sau chiar la expoziții de artă, discutând cu copiii, ascultându-le problemele, explicându-le și, nu în 
ultimul rând, asigurându-i prin tot ceea ce fac de iubire necondiționată - părinții asigură un cămin propice 
dezvoltării armonioase a celor mici, dar și o relație solidă cu aceștia. 

 Familia trebuie sa fie un colectiv sanatos, intre acestia trebuie sa fie relatii de intelegere, respect, 
intrajutorare, sa traiasca in deplina armonie, sa duca o viata cinstita, onesta. Parintii trebuie sa fie un bun 
exemplu, avand in vedere cat de puternic este spiritul de imitatie la copii. In comparatie cu familia cu un 
singur copil, familia cu mai multi copii reprezinta un mediu educativ mai bun. Copilul singur la parinti 
tinde sa fie mofturos, egoist, capricios datorita parintilor care doresc sa-i faca toate poftele. In familiile cu 
mai multi copii, afectiunea parintilor se indreapta catre toti copiii. 

Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, 
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei 
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit 
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să 
descopere lumea. 

O zicală românescă spunea că dacă îi respecţi pe ceilalţi te respecţi practic pe tine,  
integrându-te mai uşor în comunitatea din care faci parte, altfel rişti să te izolezi şi să fi un neadaptat 

şi un neînţeles de cei din jur, diferiţi de tine. Să fii respectat de cei din jur este un lucru dorit şi plăcut, care 
îţi dă satisfacţie, având un efect pozitiv asupra noastră a fiecăruia. 

 „Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat” – Burrhus Frederic 
Skinner 
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EDUCATIA IN FAMILIE 
CEI 7 ANI DE ACASA! 

 
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR,  

LOVAS BIANCA ROXANA 
 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale 
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume 
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-
l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi 
dorinţelor sale. Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, 
prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii 
familiei. 

Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul 
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie, copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii. 
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CLIMATUL FAMILIAL ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LOW DELIA SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS, JUD. ALBA 

 
 Este binecunoscut că familia este prima şcoală a copilului. Ea excercită o influenţă atât de profundă, 

încât urmele ei rămân adeseori întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. De aceea, 
cunoaşterea mediului de familie, perseverenţa în a face din familie un colaborator activ în munca de 
instruire şi educare sunt obligatorii. 

Transmiterea unui capital cultural în sânul familiei are o influenţă considerabilă asupra şcolarităţii 
copilului. Modurile de viaţă familiale pot fi mai mult sau mai puţin propice îmbogăţirii culturale: activităţi, 
discuţii, călătorii, utilizarea mass-mediei. În anumite familii, copiii sunt permanent stimulaţi intelectual. În 
altele, mai puţin disponibile sau mai puţin interesate, ei se regăsesc singuri în faţa activităţii şcolare. 

Părinţii aparţinând unor categorii instruite consacră, în general mai mult timp şi bani culturii generale 
a copiilor şi ajutorului şcolar: cursuri particulare, stagii lingvistice, cărţi, controlul temelor, al lecţiilor, 
întâlniri cu profesorii. Meritul personal al unui copil nu este întotdeauna suficient pentru a compensa 
handicapurile de la început.  

 Indiferent de generaţie, probabilitatea ca un copil de muncitor să devină muncitor sau ca un copil de 
şomer să devină şomer este de patru ori superioară unei inversiuni de situaţie socială. Şcoala poate cel mult 
să atenueze diferenţele. 

Încă din primii ani de şcoală, lacunele în dobândirea cunoştinţelor fundamentale sunt mai frecvente 
printre copiii veniţi din medii modeste sau defavorizate. Aceste diferenţe pot conduce în unele cazuri la 
excluderea din şcoală sau socială. 

 Fenomenul educaţional nu poate fi prevăzut şi controlat, cu absolută exactitate niciodată. Cercetările 
moderne au pus în evidenţă câteva coordonate esenţiale ale procesului educativ care ne permit o eficientă 
orientare în acest complicat domeniu. Voi arăta, pe scurt, câteva dimensiuni ale relaţiilor părinţi - copii. 

 Pentru dezvoltarea sufletească normală, copilul trebuie să simtă dragostea părintească, căldura 
căminului familial. Această dragoste ponderată, permite copilului să se dezvolte ca o individualitate 
echilibrată, ca un om capabil de o sociabilitate normală, cu o afectivitate bogată şi bine adaptată 
împrejurărilor.  

Două extreme sunt de notat aici - dragostea exagerată, exagerat şi continuu manifestată, sau 
dimpotrivă, răceala exagerată, înstrăinarea de propriul copil. Evident, cea de a doua modalitate este mult 
mai rară, dar ea se întâlneşte totuşi. 

Un al doilea aspect al climatului educativ se referă la funcţia protectoare a părinţilor. Copilul are 
desigur nevoie de condiţii obiective prielnice, materiale şi morale, are nevoie de protecţia adulţilor şi în 
primul rând a familiei pentru a se putea dezvolta în mod normal. Dar şi sub acest raport extremele sunt 
dăunătoare. 

 Uneori părinţii lasă copiii în grija bunicilor sau a altor persoane pentru prea multă vreme. Acest lucru 
este întâlnit frecvent şi la copiii din şcoala unde îmi desfăşor activitatea. Foarte mulţi părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate, iar copiii sunt lăsaţi în grija altor persoane. În timp, aceşti copii devin mai închişi în 
ei şi de multe ori agresivi, lipsiţi fiind de sprijinul părintesc. În aceste cazuri există riscul apariţiei 
trăsăturilor psihice negative caracteristice copilului neglijat: lipsa încrederii în sine, timiditate, lipsa de elan, 
neîncredere în ceilalţi etc. Efectele sunt şi mai grave atunci când neglijarea la care mă refer se asociază şi 
cu absenţa dragostei părinteşti. 

 La extrema cealaltă se găseşte supraprotejarea copilului. Supraprotejarea are, în primul rând ca 
urmare, întârzieri apreciabile în maturizarea psihică a copilului. El ajunge să simtă continuu şi în mod 
exagerat nevoia de a fi îndrumat, apărat, protejat, nevoia de a trece răspunderile pe seama altora.  

Familia nu mai este un univers închis definit de legături formale, ci un grup deschis, care recrutează 
din exterior. Copiii au astăzi tendinţa de a se deosebi de părinţii lor. Ei cultivă diferenţa în modul lor de 
viaţă, în sistemul lor de valori prin mărturisirea unui mod special de a se îmbrăca, a unor alegeri muzicale, 
a petrecerii timpului liber sau chiar a vocabularului. Tehnica pe care şi-o însuşesc mai rapid decât părinţii 
lor le permite accesul într-o lume virtuală în care ei au propriile lor coduri: jocuri video, forum-uri, DVD-
uri, SMS-uri. 
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 Pe de altă parte, părinţii resimt dificultăţi în înţelegerea copiilor lor şi a tinerilor în general. Ei le 
reproşează o lipsă de convingeri şi de angajament, absenţa politeţei, civismul, fobia efortului, revendicarea 
drepturilor mereu mai crescânde, dar respingerea responsabilităţilor, gustul banului uşor obţinut şi pasiunea 
petrecerilor. 

 O dimensiune a raporturilor părinţi - copii mai puţin studiată psiho-pedagogic dar de mare importanţă 
este cea care se referă la părinţii care văd în copiii lor prelungirea propriului lor destin. Visurile nerealizate, 
succesele, aspiraţiile neîmplinite, bucuriile sperate dar netrăite, sunt reportate urmaşilor. La polul opus al 
acestei atitudini acaparatoare se găsesc părinţii care-şi neglijează copiii lăsându-i de capul lor. 

 Spre deosebire de epocile precedente, familia este astăzi mai puţin supusă. Ea nu trebuie să înăbuşe 
nevoia de autonomie a fiecărui membru. Raporturile sau relaţiile în sânul familiei sunt din ce în ce mai 
puţin ierarhizate. Nu mai sunt organizate în jurul autorităţii tatălui. Tabuurile au dispărut şi tinerii au dreptul 
să-şi exprime părerea proprie. Deja copiii vorbesc cu părinţii despre sexualitate, droguri, tutun.  

 Autoritatea părinţilor este slăbită. Liberalismul educaţiei coexistă cu diminuarea autorităţii parentale. 
În anumite familii, părinţii nu mai constituie modele pentru copiii lor. Aceştia îşi fac atunci propria lege şi 
o ignoră pe cea socială. Unii cad pradă delincvenţei şi ajung chiar să-şi lovească părinţii sau agresează 
profesorii. Adesea, incapacitatea tatălui sau absenţa lui este cauza acestor dificultăţi. 

 În general, mulţi părinţi se preocupă de capacitatea lor de a fi buni părinţi. Ei se simt investiţi cu o 
responsabilitate, aceea de a fi ales să aducă pe lume copii, şi cu o misiune, aceea de a-şi creşte bine copiii 
într-un context dificil. 

 
Bibliografie: 
1. Fischbein, E., Climatul educativ în familie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970 
2. Mermet, G., Francoscopie 2005, Larousse, 2004 
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COPIII, INCUNUNAREA FAMILIEI CRESTINE. 
MODELE BIBLICE PENTRU EDUCAŢIA COPIILOR ÎN FAMILIA 

CREŞTINĂ  
 

PROF. DRD. LUCA BOGDAN ANDREI  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI DRĂGAN" BACĂU, JUD.BACĂU 

 
Motto: 
„Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia 

cerurilor” (Matei 19, 14). 
 
„Cei şapte ani de acasă” reprezintă, în concepţia unanimă a poporului român, buna creştere şi buna 

educaţie primită de copil încă din primii ani de viaţă conştientă. Odată cu primii paşi, copilul primeşte şi 
primele norme morale de conduită. Aceast lucru se întâmplă în cadrul familial, părinţii sunt primii educatori 
şi au acestă datorie faţă de proprii copii şi faţă de societatea în care trăiesc. 

Marele Teolog al Bisericii Creştine, Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbeşte cu mare responsabilitate de 
educarea simţurilor la vârsta copilăriei. Simţurile copilului sunt asemenea porţilor unui oraş, oraşul fiind 
sufletul uman. „Prin aceste porţi intră şi ies cetăţenii acestui oraş, cu alte cuvinte, prin aceste porţi gândurile 
corup sau desăvârşesc sufletul copilului (…). Dă aşadar legi acestui oraş, legi înfricoşătoare şi aspre pentru 
cetăţenii oraşului. Fii apărătorul legilor ce se calcă. Nu-i de nici un folos să dai legi ca aceste legi să nu fie 
puse în aplicare”1F

2. 
La cuvintele Mântuitorului „Dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca acest copil nu veţi intra în 

împărăţia cerurilor”, Sfântul Ioan Gură de Aur evidenţiază necesitatea virtuţii smereniei şi a nevinovăţiei 
pentru dobândirea mântuirii: „De-am avea cele mai mari virtuţi, dacă ne lipsesc virtuţile acestea, mântuirea 
noastră şchiopătă. Un copil dacă e ocărât şi lovit nu se supără, nici nu prinde pică; iar dacă e preţuit şi slăvit, 
nu se îngâmfă”2F

3. 
În timpul activității sale, Mântuitorul a manifestat o afecțiune și o gingășie deosebită față de copii, 

concretizată în numeroase minuni săvârșite asupra lor: învierea fiicei lui Iair (Matei 9, 18-26; Luca 8, 41-
42; 49-56), învierea fiului văduvei din Nain (Luca 7, 11-17), vindecarea copilului lunatic (Matei 17, 14-21; 
Marcu 9, 14-29; Luca 9, 38-42), vindecarea femeii cananeence (Matei 15, 21-29). 

Mântuitorul a folosit imaginea familiei, a relațiilor dintre părinți și copii, chiar în parebolele sale, 
unde un tată cerea celor doi fii să-i asculte voia (Matei 21, 28-31), un tată va da întotdeauna numai cele 
bune și folositoare fiilor săi (Luca 11, 11-13) și va fi iertător față de greșelile și rătăcirile acestora (Luca 15, 
11-32), dar și un tată îndurerat de răutatea și răzvrătirea celor care îi ucid unicul fiu (Matei 21, 33-41). 

Nevinovăția copiilor și puritatea lor a fost indicată de Mântuitorul drept etalon al curăției sufletești 
pentru cei care vor să dobândească asemănarea cu Dumnezeu (Ioan 3, 3; 3, 5). Mântuitorul a spus ucenicilor 
săi: „de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum copiii, nu veți intra în împărăția cerurilor” (Matei 18, 3). 
Smerenia acestora, nevinovăția lor, bunătatea și ușurința cu care depășesc supărările, a devenit astfel un 
model al conduitei oricărui creștin „Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare 
în împărăţia cerurilor” (Matei 18, 4). 

Puritatea copiilor se identifică cu puritatea persoanei Mântuitorului, venit în lume pentru a oferi 
oamenilor o cale ce duce în împărăția cerească, acolo unde numai cei curați sufletește și trupește pot intra. 
Puritatea sfinților înseamnă dobândirea purității lui Dumnezeu (Matei 18, 5; Marcu 9, 37; Luca 9, 48). Toți 
cei care au propovăduit Evanghelia, fiind trimiși de Dumnezeu la această slujire aveau în ei smerenia și 
nevinovăția pruncilor, purtându-L chiar pe Hristos în ei. Deși se smereau ca pruncii, ei erau mari cu faptele3F

4. 
Copiii au primit binecuvântarea Mântuitorului pe capetele lor (Matei 19, 13; 19, 15) ca o apreciere a 

2 Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre feciorie. Apologia vieţii monahale. Despre creşterea copiilor, trad. Pr. Prof. Dumitru Fecioru, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 402. 
3 Ibidem. 
4 Teofilact, Episcopul Bulgariei, Tâlcuire la Sfintele Evanghelii după Matei și Marcu, Editura Sofia, București, 1998, p. 109. 
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acestora, de fapt a smereniei și nevinovăției lor4F

5 dar și ca o încurajare a părinților de a avea copii față de 
care trebuie să-și îndeplinească datoria complet. 

Ideea că fiii au datoria de a asculta pe părinți este exprimată în cartea Pildelor lui Solomon în cuvintele 
„Păzește fiule povața tatălui tău și nu lepăda îndemnul maicii tale, leagă-le la inima ta” (Pilde 6, 20-21). 
Tot în cartea Proverbelor întâlnim următorul îndemn pentru copii: „Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și 
nu disprețui pe mama ta, când ea a ajuns bătrână” (Pilde 22, 22). Cei care nu acordă ajutor părinților lor 
când aceștia sunt în necazuri săvârșesc un păcat grav, iar în cărțile didactice sunt calificați drept oameni 
lipsiți de cinste și de ajutorul lui Dumnezeu: „Ca un hulitor e cel ce părăsește pe tatăl său și blestemat de 
Domnul este cel ce mânie pe mama sa” (Iisus Sirah 3, 16). 

În privinţa educaţiei copiilor Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre „poarta ochilor”, recomandă 
educatorului să-l înveţe pe copil de mic cu modestia şi cu bunul simţ: „Sunt mijloace prin care poţi face pe 
copil să nu-şi închipuie că merită să fie văzut şi admirat: dezbracă-l de prea multa podoabă; tunde-i părul 
de pe cap, aşa cum se cade să fie un copil. Dacă se supără copilul că este lipsit de podoabe, învaţă-l în 
primul rând că el este cea mai mare podoabă”5F

6. 
În sfaturile pe care le dă pentru educarea copiilor, acelaşi sfânt, recomandă adaptarea stilului de 

educare în funcţie de vârsta şi personalitatea fiecărui copil în parte: „După ce copilul a crescut mare, spune-
i şi întâmplări care să-i sădească în suflet mai mult frică de Dumnezeu. Când mintea lui e încă fragedă nu-
i pune lui astfel de poveri, ca să nu se sperie. Dar când este de cincisprezece ani, şi chiar mai mult, să audă 
relatări despre gheenă (…). Când creşte mai mare, să audă istorisiri din Noul Testament, din timpul harului, 
istorisiri despre gheenă”6F

7. 
În concluzie, ca factor esenţial şi în educaţia modernă, familia este primul factor care formează 

persoana într-o perspectivă multidirecţională. Ea „constituie mediul cel mai natural cu putinţă şi care 
exercită o influenţă imensă, de multe ori în mod implicit, ascuns, indirect. Familia este celula societăţii, 
deci baza unei societăţi educate şi instruite. 

 

5Ibidem, p. 117. 
6 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 415. 
7 Ibidem, p. 401. 
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EDUCAȚIA ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LUCA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN LUCA”, FARCAȘA, NEAMȚ 

 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
 Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 

chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

 A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele 
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. 
Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care 
copilul este obişnuit cu bunele maniere. 

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt 

 Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează 
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. 
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.  

 Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său. 
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CEI 7 ANI DE ACASA 

 

PROF. LUCA MARIA ALEXANDRA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 DARMANESTI 
 

În societatea actuală ,,, cei 7 ani de acasă ,,sunt o raritate. În timp ce indivizii sunt preocupaţi de 

acumularea bunurilor materiale şi de progresul profesional, calităţile morale şi bunele maniere încep să nu 

mai fie în centrul intereselor acestora. Deşi aceste valori sunt deosebit de importante în orice aspect al vieţii, 

cultivarea lor nu mai este ,,de actualitate ,,.  

 

 ,,Cei 7 ani de acasă ,,reprezintă educaţia primită de la părinţi şi formarea personalităţii şi a 

comportamentului copilului până la înscrierea în instituţia şcolară. Desigur că aceste virtuți sunt dobândite 

și de la educatori, învățători și profesori, însă fundamentul se formează acasă. 

 

Procesul educativ al unui copil trebuie călăuzit cu grijă pentru a corespunde cu etapa de dezvoltare în 

care se află el, fără a-l solicita precoce cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i 

numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. În cadrul familiei se formează idealurile individului, 

dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. Tot în familie se conturează primele 

caracteristici ale unei vieți sănătoase ale copilului, conduita igienică și altruismul, care reprezintă 

componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 

ani de acasă”. Toate activităţile pe care le desfăşoară copiii împreună cu părinții consolidează anumite 

deprinderi ce contribuie la independența copilului. În cadrul familiei, copilul începe să se descopere, să se 

definească prin imitaţie și comparaţie şi adoptă modele la care se poate raporta constant în devenirea sa ca 

adult. 

 

Acțiunile educative pe care familia le desfășoară asupra copiilor se pot exercita atât direct, prin acţiuni 

mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele 

de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în 

care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra 

copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu 

diferite norme şi valori sociale.  
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FAMILIA – PRIMA ȘCOALĂ A COPIILOR 
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR LUCA MARINELA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU SEVER” MOINEȘTI 

 
Specialiştii în psihologie, pedagogie, sociologie au evidenţiat faptul că modul în care facem faţă 

provocărilor din viaţa de zi cu zi, imaginea de sine a fiecăruia dintre noi, încrederea pe care o avem în 
forţele proprii depind de modul în care ni s-au format în copilărie imagini despre potenţialul nostru, despre 
ceea ce suntem şi despre ceea ce am putea deveni. Din experienţa practică s-a observat că majoritatea 
părinţilor îşi îndreaptă copiii spre ceea ce doresc ei sau consideră că este mai bine pentru copii, fără a încerca 
să le cunoască măcar aptitudinile şi dorinţele. Formarea unor imagini de sine pozitive, dar în acelaşi timp 
reale, fără supra sau subestimări, este o cerinţă extrem de importantă, pentru că familia are un rol important 
în educarea şi formarea copiilor. 

 Majoritatea părinţilor îşi doresc succes şcolar pentru copiii lor deci, un început cu dreptul în clasa 
pregătitoare, dar puţini conştientizează că educaţia începe, de fapt, de la naştere şi că este un proces extrem 
de complex şi de profund. Copiii învaţă din ceea ce trăiesc zi de zi, clipă de clipă, aşadar atmosfera familială 
e hotărâtoare în evoluţia lor. Părintele ar trebui să ştie că este primul şi cel mai important educator al 
copilului. De la el copilul învaţă despre propria persoană şi despre ceilalţi. Dacă cei doi învaţă să vorbească, 
să citească, să se joace şi să rezolve probleme împreună, atunci putem spune că s-au făcut primii paşi pentru 
intrarea în viaţă. În ziua de azi, a fi părinte şi a fi copil e la fel de greu. Când vorbim despre cei 7 ani de 
acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi 
comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim 
la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei 
de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc cei 7 ani de acasă. Dar educaţia primită în cei 7 ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă 
dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le 
transmite copilului. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. De asemenea, primii 7 ani se referă la 
învăţarea bunelor maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele 
maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a 
îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Masă alături de membrii 
familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu 
bunele maniere. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), 
ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos.  

De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – “nu are cei şapte ani de-
acasă”. 

Replicăm astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme ori 
reguli de politeţe, în special. Această expresie defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumulate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată 
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“culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. Este vârsta când copilul este pregătit să primească informaţii. De 
aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. Se numesc “cei şapte 
ani de-acasă” deoarece copilul îşi petrece cel mai mult timp cu familia, iar membrii ei au cea mai mare 
influenţă asupra lui. Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci 
şi exprimarea diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. 
Bineînţeles că asta nu înseamnă că permanent părinţii trebuie să fie stresaţi de cum vorbesc, se poartă ori 
reacţionează la cei din jur, pentru că le va fi foarte greu şi chiar se vor simţi obosiţi la un moment dat. Însă 
vor trebui să impună anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât 
copilul să poată trage învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa familiei, cât şi din 
cele negative. Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel 
mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate 
acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate. 

Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii, iar altele 
influenţează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des 
se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele 
proprii. Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, trebuie mai întâi să ne gândim la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. 

 
“Educaţia este tot ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat la şcoală” Albert Einstein 
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TITLUL: CEI ȘAPTE ANI DE ACASA? 
 

AUTOR: LUCACI IOSEFINA 
  
Societatea românească se află, în ultimii ani, sub semnul unor transformări rapide, cărora mulți dintre 

noi par să nu le facă față. Familia românească și-a schimbat foarte mult stilul de viață, mai mult sub forța 
unor presiuni exterioare, ceea ce a făcut ca modificările suferite de acesta să nu producă adaptări la toate 
nivelurile vieții individului. În acest context, mai putem vorbi de cei șapte ani de acasă, dacă părinții petrec 
din ce în ce mai puțin timp cu proprii copii? 

Conform ultimelor modificări din Legea educației naționale, învățământul general devine obligatoriu 
de la vârsta de 3 ani. Desigur, au existat numeroase argumente pro și contra acestei prevederi. Lăsând la o 
parte faptul că statul nu dispune de suficiente amplasamente potrivite pentru grădinițe, ne punem întrebarea 
dacă o asemenea impunere din partea legiuitorului este necesară. Sunt, oare, chiar toți copiii pregătiți să 
facă față rigorilor unui program zilnic? Mi se pare că statul român dorește să se transforme subit într-un 
super stat care reglementează și hiper-reglementează inclusiv aspecte ce țin de viața privată a fiecărui 
individ. Suntem toți de acord că nu toți copiii se dezvoltă în același ritm, astfel că în primii ani de viață 
decalajele între antepreșcolari sunt uneori foarte mari: primii pași, primele propoziții, renunțarea la 
pampers, la laptele matern se produc la vârste foarte diferite. Așadar, cum poate fi vorba de educație 
instituționalizată obligatorie de la vârsta de 3 ani? E adevărat, mulți părinți preferă să ”externalizeze” 
creșterea copilului chiar din primele luni de viață, apelând la creșe. Creșterea și educarea copilului nu mai 
cade doar în sarcina mamei care, de regulă, are un loc de muncă sau o carieră în continuă evoluție. Sunt 
puține cazurile în care părinții pot beneficia de ajutorul neprețuit al bunicilor, care, spre deosebire de 
angajații din creșe și grădinițe (sau chiar față de bone...) fac parte din familie.  

Ținând cont de cele amintite mai sus, putem vorbi de cei șapte ani de acasă? Poate, ținând cont de 
durata concediului destinat îngrijirii copilului, putem vorbi de cele 22 de luni de acasă. Deci, nici măcar doi 
ani... Dacă s-ar realiza un studiu riguros referitor la timpul pe care copiii îl petrec în preajma părinților, cred 
că am ajunge la concluzii șocante. Sunt rare cazurile în care copiii sunt efectiv educați de părinți până la 
vârsta de șase ani (de șapte ani nu poate fi vorba...). Citând o lucrare celebră, putem spune că, într-adevăr, 
copiii învață ceea ce trăiesc. Și ei trăiesc crescuți de bone, de îngrijitoarele de la creșă, de educatoarle din 
grădinițele cu program normal sau prelugit, de smartphone, tabletă, televizor. În anii de mult trecuți, în care 
copiii trăiau în familia extinsă, se putea vorbi de profunda influență a acesteia asupra dezvoltării copilului. 
În zilele noastre, suntem norocoși dacă petrecem cu familia 3-4 ore pe zi. 

Asistăm, mai ales pe rețelele de socializare, la pasarea responsabilității educării copiilor, da la părinți 
către școală și invers. În ping-pongul acesta nesfârșit, copiii sunt precum mingea aceea care doar la final de 
set își găsește un moment de respiro, în care se mai dezmeticește și, poate, își pune întrebarea: Cui aparțin? 
De la cine învăț? Pe cine ascult? Ușor-ușor, cei șapte ani de acasă devin cei șapte ani din clasă. 
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IMPORTANȚA EDUCATIEI IN FAMILIE 
 

PROFESOR, LUCACIU ADRIANA-LIVIA 
 
Când vorbim despre cei şapte ani de acasă, ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţii lui, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.  
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copilului se pot manifesta atât direct, prin 

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

Copilul, pe lângă nevoia de adăpost, hrană și haine, are nevoie și de “școala primilor ani ” în care se 
pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg. Părinții reprezintă 
primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în lume, primele informații 
și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură sau din societate, primele sfaturi, norme și reguli de 
conduită. Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun” pentru el, se află într -o dinamică 
permanentă de la o cultură la alta şi de la o perioadă la alta. Părinţii trebuie să devină conştienţi de influenţa 
pe care o au în viaţa copilului, să recunoască faptul că educaţia dată propriului copil este diferită de cele 
precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. 
Începând cu primii ani de viaţă, copilul preia de la părinţi gesturi, atitudini, limbaj, exemple de 
comportament pozitive precum: sârguinţa, cinstea, politeţea, sociabilitatea, bunătatea, dispoziţia de 
colaborare . Toate acestea cer mult calm, înţelegere, multă răbdare şi foarte multă dragoste faţă de copil. 

În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor copilului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor şapte ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună, consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie, copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca viitor adult. 

Funcția de părinte presupune ca acesta să vină în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare 
normală, să acompanieze copilul și să-l dirijeze în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de care părintele 
are nevoie pentru a putea fi un părinte cât mai bun: 

• Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 
Această abilitate presupune, în primul rând, cunoașterea nevoilor de bază ale copilului și apoi 

disponibilitatea părinților de a le satisfice. 
• Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
Dezvoltarea cognitivă a copilului are nevoie de experiențe care să-l stimuleze în acțiunea sa de 

învățare. Piaget asemănă copilul cu un cercetător în fața universului, având marea șansă de a descoperi 
lumea în care există. Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie copilului aceste experiențe care adesea îl 
sperie, prin faptul că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru.  

• Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe 

părinte pentru a identifica nevoile nerostite ale copiilor. O bună capacitate empatică îl va face pe părinte să 
fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau descoperirile pe care le face copilului său. 

• Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 
De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul față de el. Așteptările 

față de copil sunt determinate de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea, părinții nu observă 
calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le întâmpină acesta datorită nivelului său de dezvoltare 
sau a unor condiții speciale. 
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• Abilitatea de a pune limite copilului 
Aceasta este probabil cea mai provocatoare funcție parentală și reprezintă abilitatea prin care se 

construiește în mintea copilului autoritatea părintelui. Un copil care nu își poate construi respectul pentru 
autoritatea părintelui este un copil care nu trăiește sentimentul de a fi protejat de un părinte. 

• Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 
Copiii au nevoie de cât mai multe încurajări și aprecieri. Una din cele mai importante funcții parentale 

este aceea de a răspunde pozitiv, valorizând copilul pentru lucrurile bune pe care le face. Copiii care sunt 
stimulați adecvat fac progrese uimitoare într-o perioadă scurtă de timp. În momentul în care copilul este 
încurajat, acesta capătă și mai multă încredere în sine. 

• Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu 
copilul 

Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. Părintele 
trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi putut 
întâmpla, etc. În niciun caz nu trebuie să reacționeze agresiv. Totodată, de la începutul vieții, ființa umană 
are extrem de multe nevoi, care trebuie satisfăcute pentru o bună dezvoltare a sa. În ceea ce-l privește pe 
copil, acesta, în prima parte a vieții, are efectivă nevoie de familie, care să-i ofere dragoste, atenție, interes, 
răbdare și să-i ofere sprijin. 

„Cei șapte ani de acasă” este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă 
cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne 
educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta și ei pe viitor. Copii cresc şi se 
formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

LUKACS KINGA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

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

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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METODE TRADITIONALE SI MODERNE FOLOSITE IN PREDAREA 
LIMBII ENGLEZE 

 
PROF. LULA CORINA-L.T.”HENRI COANDA” CRAIOVA, DOLJ 

 
 Lucrarea de faţă prezintă câteva metode tradiţionale şi moderne folosite în practica predării limbii 

engleze şi un studiu de caz bazat pe aceste date teoretice. Scopul nostru a fost acela de a descoperi ce 
metode mai sunt folosite în predare în cadrul orelor de limba engleză. Concluzia este aceea că metodele 
tradiţionale încă mai coexistă cu cele moderne, o abordare eclectică fiind eficientă în predarea limbii 
engleze. 

 This paper presents a few traditional and modern methods used in the practice of English language 
teaching and a case study based on these theoretical data. Our goal was to discover what methods are still 
used in the teaching of English. The conclusion is that traditional methods still coexist with modern ones, 
an eclectic approach being efficient in teaching English. 

Key words: traditional methods, modern methods, English language teaching. 
 În practica predării limbii engleze există o multitudine de metode care au fost şi sunt folosite, unele 

mai eficiente, altele mai puţin eficiente. Lucrarea de faţă încearcă o prezentare a celor mai frecvent discutate 
şi utilizate metode. Dintre cele tradiţionale ne-am oprit la metoda traducerii (Grammar Translation 
Method), cea mai populară dintre cele tradiţionale, chiar dacă foarte controversată, metoda audio-linguală 
(Audio-lingual Method) şi Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice, Production). Metodele 
moderne alese sunt mai numeroase, lucru explicabil prin varietatea profesorilor ce predau limba engleză şi 
teritoriilor unde aceasta se predă, ceea ce face ca didactica limbii engleze să beneficieze de experienţe vaste 
în aceste sens şi discuţii valoroase. Aşadar, ne-am oprit la metoda directă (The Direct Method), Calea tăcerii 
(The Silent Way), Suggestopedia, Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning), metoda 
răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method), metoda comunicativă (Communicative 
Language Teaching) (pentru informaţiile despre metode vezi Harmer, 2004 şi Larsen-Freeman, 1986). 
Desigur, selecţia acestor metode este subiectivă, criteriile după care au fost alese fiind eficienţa lor şi gradul 
de popularitate. 

Metode tradiţionale 
Metoda traducerii (Grammar Translation Method)  
 Este metoda clasică, considerată simplă şi eficientă (Stern, 1996, p. 453), ale cărei principale 

obiective sunt studiul gramaticii, al vocabularului şi al literaturii.Abordarea este una deductivă, accentul 
căzând pe învăţarea conştientă. Capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă 
sunt cele mai exersate abilităţi. Limba nativă a elevilor este intens folosită, tehnicile folosite fiind traduceri, 
citirea textelor, exerciţii de gramatică şi vocabular. 

 Rolurile profesorului sunt următoarele: manager, coordonator şi evaluator al elevilor, interacţiunea 
în clasă având loc în special între profesor şi elevi (abordarea frontală). 

Corectarea lor este foarte importantă, deoarece se pune accent pe acurateţe. 
Metoda audio-linguala (The Audio-Lingual Method) 
 S-a dezvoltat în SUA în timpul celui de-al doilea război mondial. Principalul obiectiv este acela ca 

elevii să înveţe să folosească limba într-un mod comunicativ, în mod automat. 
 Vocabularul şi gramatica sunt prezentate sub forma unor dialoguri care sunt învăţate prin repetiţie şi 

imitaţie. Gramatica este predată în mod inductiv. Exerciţiile care dezvoltă capacitatea de receptare a 
mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt bazate pe activităţile comunicative. Tehnicile folosite 
sunt: dialoguri, jocuri de rol, repetiţii, exerciţii de gramatică şi vocabular. Limba maternă a elevilor nu este 
folosită . Profesorul este cel care controlează elevii şi cel care le oferă modelul de limbaj, ei fiind imitatori 
ai acestui model. Există interacţiune şi între profesor şi elevi, dar şi între elevi. Erorile elevilor nu sunt 
considerate esenţiale. Evaluarea este orală. 

Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice, Production) 
 Aceasta este varianta britanică a metodei audio-linguale, observă Jeremy Harmer (2004, p. 80). Se 

constituie din trei etape. În prima etapă profesorul introduce elementele de limbaj ce trebuie asimilate. 
Elevii exersează folosind tehnici de reproducere şi repetiţie. A treia etapă se referă la folosirea limbajului 
prezentat şi asimilat într-un mod original şi autentic de către elevi.  
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La fel ca şi în cazul metodei audio-linguale vocabularul şi gramatica sunt predate inductiv. 
Comunicarea primează, limba maternă nefiind folosită. Modelul este profesorul, acesta fiind cel care 
coordonează activitatea. Pentru că este o metodă bazată pe comunicare şi evaluarea se face tot în acest fel. 

Metode moderne 
Metoda directă (The Direct Method) 
 Inventatorul metodei este C. Berlitz. Principalul obiectiv al acesteia este acela de a învăţa elevii să 

comunice într-o limbă străină. Nu este admisă traducerea, profesorul folosindu-se de lumea reală, imagini, 
pantomimă pentru a sugera sensul. Limba maternă nu este folosită deloc. 

Gramatica este predată inductiv. Elevii exersează vocabularul în context. Toate cele patru dimensiuni 
ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului oral, 
capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Tehnicile folosite sunt: 
conversaţia, citirea cu voce tare, exerciţii, compuneri, repetiţii.  

Rolul profesorului este acela de a fi partener al elevului. Interacţiunea are loc între profesor şi elevi, 
dar şi între elevi şi elevi. Auto-evaluarea este des folosită. Nu există evaluare formală; aceasta se face sub 
forma unui interviu şi a redactării unui text scris. 

Calea tăcerii (The Silent Way) 
 Este o metodă introdusă de C. Gattengo, principiul de bază atestând faptul că predarea trebuie 

subordonată învăţării. Elevii au un rol activ, fiind responsabili de propria lor învăţare. Aceştia exersează 
mult, principalele domenii pe care se pune accent fiind pronunţia şi gramatica. 

Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, 
capacitatea de receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de 
exprimare scrisă. Limba nativă este folosită doar atunci când este necesar. 

Rolul profesorului este acela de a ajuta elevii. Profesorul este tăcut, dar foarte activ; vorbeşte doar 
pentru a da anumite sugestii. Există interacţiune între elevi. Greşelile sunt considerate ca fiind normale; 
elevii sunt încurajaţi să se autocorecteze. Se pune accentul pe evaluarea continuă. 

Suggestopedia 
 Inventatorul metodei este G. Lozanov. Metoda consta în aplicarea studiului sugestiei în pedagogie, 

dezvoltată cu scopul de a ajuta elevii să depăşească barierele învăţării. Principalul obiectiv este de a accelera 
procesul învăţării folosind puterile mentale. Elevii stau cât de confortabil posibil (scaune moi, muzică, o 
atmosferă plăcută). Ei primesc noi nume şi noi ocupaţii, de-a lungul cursului creându-şi chiar noi biografii. 

 Sunt două stadii ale lecţiei: una receptivă şi una activă. Elevii participă la diferite activităţi: citesc, 
interpretează dialoguri, exersează diverse jocuri, dramatizări. Elementele pe care se pune accent sunt 
vocabularul, capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de 
exprimare scrisă. Gramatica nu este considerată ca fiind foarte importantă. Limba maternă a elevilor este 
folosită dacă e necesar. Greşelile nu sunt corectate imediat, accentul fiind pe fluenţă. Nu există teste 
formale, fiind evaluată performanţa elevilor în clasă.  

Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning) 
 Metoda provine din consilierea în domeniul învăţării, dezvoltată de C.A.Curran, care vede profesorii 

drept consilieri lingvistici. Principalele obiective sunt învăţarea limbii într-un mod comunicativ şi învăţarea 
despre propria învăţare. Se pune accentul pe comunicare, dezvoltarea pronunţiei, a capacităţii de receptare 
a mesajului oral, capacităţii de receptare a mesajului scris, precum şi discutarea unor elemente de gramatică. 
Limba nativă a elevilor este folosită pentru ca aceştia să se simtă în siguranţă. Interacţiunea are loc atât între 
profesor şi elevi, cât şi între elevi. Rolul profesorului este asemănător cu acela al unui consilier care sprijină 
elevii şi îi încurajează. Greşelile sunt corectate de către profesor. Evaluarea constă într-un test oral sau scris 
la finalul cursului. 

Metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method) 
 Este introdusă de J. Asher. Metoda acordă o foarte mare importanţă dezvoltării capacităţii de 

receptare a mesajului oral. Unul din cele mai importante obiective este ca elevii să se bucure de experienţa 
învăţării. Metoda are ca scop reducerea stresului în învăţarea unei limbi străine. Partea iniţială a lecţiei 
constă în modelare, profesorul dând comenzi, realizând acţiuni împreună cu elevii. În a doua fază a lecţiei 
elevii demonstrează că au înţeles comenzile. 

 În etapa iniţială profesorul vorbeşte şi copiii răspund nonverbal; mai târziu rolurile se schimbă. 
Limba maternă este folosită doar la început, profesorul fiind coordonatorul elevilor, ei fiind imitatorii 
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acestuia. Elevii vor vorbi atunci când simt că sunt pregătiţi. Profesorul este tolerant cu greşelile lor. 
Evaluarea constă în verificarea înţelegerii prin realizarea unor activităţi. 

Metoda comunicativă (Communicative Language Teaching) 
 Principalul obiectiv este fluenţa elevilor. Se pune accent pe comunicarea „reală” (Harmer, 2004, p. 

85). Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, 
capacitatea de receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de 
exprimare scrisă. Gramatica este învăţată prin practică. Limba maternă a elevilor nu este folosită. Tehnicile 
folosite sunt: discuţii, dezbateri, jocuri de rol, activităţi comunicative scrise, drama etc. Rolurile 
profesorului sunt acelea de facilitator şi manager al activităţii lor, dar şi de partener al acestora, interacţiunea 
având loc în special între elevi. Sunt folosite materiale autentice şi interesante. Erorile sunt tolerate în 
special în timpul activităţilor comunicative când accentul este pus pe fluenţă. Elevii sunt evaluaţi atât oral 
cât şi în scris. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI 
 

PROFESOR ITINERANT LUNG ADINA ROXANA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ CRDEII CLUJ-NAPOCA 

 
Pentru fiecare individ, familia reprezintă rădăcina educației, părinții fiind primii „profesori” din viața 

copilului. Ei sunt cei care pun bazele în educația, formarea și dezvoltarea acestuia. Modelele parentale 
influențează formarea conștiinței copiilor. 

Atunci când auzim expresia ,,Cei șapte ani de acasă” ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte 
de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. 

A educa un copil înseamnă a dezvolta buna - cuviință a copiilor. Familia este primul factor care 
formează persoana într-o perspectivă multidirecțională. Ea are menirea de a forma primele conduite morale 
ale copilului. Este mediul cel mai natural cu putință, care exercită o influență intensă, de multe ori implicit, 
ascuns, indirect. Un climat familial echilibrat, tonifiant va constitui un factor favorizant pentru dezvoltarea 
întregii personalități a copilului. Copilul ,,absoarbe” din mediul familial comportamente, reguli, conduite 
prin mimetism și contagiune directă. 

Bunele maniere și regulile morale transmise de părinți copiilor sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia familia 
nu a știut să-i transmită reguli de comportare civilizată. Consecvența este esențială pentru educația și 
dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor. Modul de comunicare, de afecţiune, de suport sau înţelegere pe care 
îl vede copilul între părinţii lui sunt primele cărămizi ale caracterului copilului. 

De asemenea, se știe că fiecare copil este unic şi nu poate fi comparat decât cu sine însuşi. Şi totuşi, 
câteva lucruri esenţiale îi fac pe toţi să se asemene: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi 
de exerciţiu. Toţi simt nevoia de recunoaştere şi acceptare. Toţi caută un sprijin în adult şi chiar au nevoie 
de un anumit control din partea acestuia, pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi dobândesc propria 
experienţă.  

Părinții trebuie să dezvolte copiilor capacitatea de comunicare, de exprimare a sentimentelor, a 
trăirilor emoţionale, autocunoaşterea, facilitarea spontaneităţii şi, nu în ultimul rând, creşterea stimei şi a 
respectului de sine. 

Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este 
reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și 
își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie. „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, 
mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, conștiința toate acestea reprezentând bagajul lui educativ. 

Conștiința reunește standarde de conduită morale, valori, dorințe, dar și autocontrol privind 
respectarea acestora. Dezvoltarea conștiinței morale contribuie la conștentizarea regulilor ce trebuie 
respectate și consecințele nerespectării lor. 

Părinții trebuie să știe care este diferența dintre cuvintele care demoralizează și cele care dau curaj; 
dintre cuvintele care incită la confruntare și cele care invită la cooperare; dintre cuvintele care îl pun pe 
copil în imposibilitatea de a gândi sau de a se concentra și cuvintele care îi declanșează dorința de a învăța. 

Este important în primii ani de viață ai copiilor noștri de a le oferi un model relevant al modului în 
care divergențele se pot soluționa printr-o comunicare deschisă și respectuoasă. Aceasta este cea mai bună 
protecție pe care le-o putem da împotriva propriilor lor impulsuri violente. Părinții trebuie să țină seama de 
sentimentele copiilor și să îi ajute să-și schimbe comportamentul fără critici, doar prin sfaturi și îndrumări. 

Dacă un părinte vrea să trimită în societate un copil, care să se respecte pe el însuși și să îi respecte 
pe ceilalți, trebuie să își respecte copilul, arătând respect pentru ceea ce simt ei. 

Părinții trebuie să știe că amenințările și ordinele îi pot face pe copii să se simtă neajutorați și 
complexați. Copiilor nu le place să li se facă morală sau să asculte lungi explicații. Un singur cuvânt sau 
gest îi determină să se gândească la problemă și să înțeleagă ce au greșit. Copiii au nevoie de susținere 
atunci când încearcă să înțeleagă lumea în care trăiesc și să își găsească un loc în ea. 

 Emoțiile pozitive, gândirea pozitivă optimismul sunt foarte importante să fie transmise copiilor de 
către părinți, dacă se dorește un copil pozitiv, vesel, tonic. Copilul transmite prin mimică, cuvinte, atitudine, 
exact atmosfera din familie. Părinții sunt cei care impun starea de spirit. Gândind pozitiv îl învață și pe 
copil să facă la fel. Copilul e ca un burete care absoarbe tot ce are în jurul său. 
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Este important ca părinții să se apropie de copii, în plan mental să-i înțeleagă, să le respecte dorințele, 
ideile, voința și să-i învețe să creadă în iubire, în respect, în libertate, cinste, adevăr, altruism. 

Dragostea și căldura părintească reprezintă totul în creșterea și educarea unui copil. 
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CEI 7 ANI DE ACASA: NORME SI VALORI ESENTIALE PENTRU 
SUCCESUL VIITORULUI COPILULUI 

 
LUP MONICA MARCELA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PIETROASA 
 JUD. BIHOR 

 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Cei 7 ani de acasa si comportamentul copilului 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi 
decor: la restaurant. În primul dintre ele, copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe 
lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos 
chelnerului pentru orice serviciu şi contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul 
strigă pînă acoperă muzica ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, 
varsă pe faţa de masă supa şi paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta 
aduce cafelele. 

 Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 
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 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 
Bibiliografie : www. desprecopii.com 
 

379

 



CEI 7 ANI DE ACASA 
 

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

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

 Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. 

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

În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. 

 Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-
i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

Ce spun parintii despre cei 7 ani de acasa? 
 Pentru mine cei 7 ani de acasa insemna mai mult reguli de bun simt, igiena, respect, pe care un copil 

trebue sa le invete de la parinti, pana sa mearga la scoala., dar care desigur ca parintii le tot repetam pana 
se fac mari; 

1.sa asculti pe cineva când iti vorbeste 
2. sa nu vorbesti cu gura plina 
3. sa te speli pe mâini dupa ce ai fost la toaleta...sau când vii de undeva 
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4. sa spui adevarul  
5. sa nu fii agresiv 
6. sa dai buna ziua/la revedere 
7.sa iti asumi responsabilitatea pt ce faci 
8.sa respecti pe cei din jur 
9. sa nu scuipi pe strada 
10. sa nu vorbesti urât 
11. sa nu te intinzi pe masa cand manânci 
12. sa nu te urci cu picioarele incaltate in pat 
13.sa respecti proprietatea personala si a celorlalti (sa nu strici/distrugi) 
14.sa spui multumesc 
15. sa te spelli pe dinti seara/dimineata 
16 sa nu te scobesti in dinti/ori alte parti... cand vb cu cineva/public (autor: Michelle-USA 
 Cert este ca educatia trebuie sa existe, doar ca fiecare copil are ritmul sau de evolutie. 
 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 

din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme. 
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 EDUCATIA IN FAMILIE 
 CEI 7 ANI DE ACASA! 

 STUDIU DE SPECIALITATE 
 

FEBRUARIE, 2020 
PROFESOR, LUPEI CODRUTA GHEORGHINA 

LICEUL TEORETIC ,,A.M.GUTTENBRUNN ,,ARAD 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.   
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FAMILIA – PRIMUL EDUCATOR 

 

 PROF. ĨNV. PREȘCOLAR LUPOAIE MIHAELA 

 G. P. N., NR.1 ,,, IRACLIE PORUMBESCU ,,FRǍTǍUȚII-NOI, SUCEAVA 
 

 Expresia ,,Cei șapte ani de-acasǎ ,,se referǎ la educația pe care copilul o primește de la pǎrinţi, la un 

copil bine-crescut, la dobândirea unor bune deprinderi de autoservire, de comportare civili-zatǎ, de ordine 

și curațenie. 

 Familia are rolul cel mai important ĩn formarea acestor deprinderi. ,,Nici o altǎ instituţie, oricât de 

calificatǎ, nu este atât de direct sensibilǎ la exprimarea trebuinţelor, la manifestarea slǎbiciunilor sau 

potenţialului de dezvoltare al copilului, fiindcǎ nicio altǎ instituţie nu cuprinde fiinţele legate de copil ĩn 

mod atât de direct şi vital ca tatǎl și mama. ,,(P.Osterrieth) 

 Ca orice pǎrinte ne dorim un copil educat, care ĩşi face prieteni, care știe sǎ se poarte la școalǎ, cum 

sǎ se prezinte la interviul pentru un loc de muncǎ, cum sǎ-și menținǎ sǎnǎtatea fizicǎ și mentalǎ, ĩntr-un 

cuvânt ,,sǎ reuşeascǎ ĩn viațǎ ,,. 

 Orice pǎrinte trebuie sǎ știe cǎ ambianţa, climatul din familie influienţeazǎ ĩn raport cu natura sa, 

personalitatea copilului. 

 Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului ĩn familie, de rolul ambianței familiale 

și inclinația cǎtre imitație a copilului, se adresa pǎrinţilor cu ĩndemnul : ,,Nu trebuie sǎ faceți ĩn fața copilului 

nimic din ceea ce nu vreţi sǎ imite. Dacǎ vǎ scapǎ o vorbǎ sau sǎvârșiți vreo faptǎ pe care i-ați prezentat-o 

drept o greșealǎ când a comis-o, el cu siguranțǎ cǎ se va apǎra invocând exemplul dat de dumneavoastrǎ și 

se va pune ĩn așa mǎsurǎ la adǎpostul acestui exemplu, ĩncât cu greu vǎ veţi putea atinge de el pentru a-i 

ĩndrepta cum trebuie greșeala respectivǎ ,,. 

 Dacǎ deprinderea de a fi disciplinat nu s-a format la vârsta preşcolarǎ, mai târziu va fi mai greu, 

copilul va fi permanent neadaptat, nu va raspunde cu ușurinţǎ cerinţelor impuse de diferite activitǎţi , va fi 

refractar la orice sarcinǎ sau negativist la orice sfat venit din afarǎ. Oricât i-ar cere mama copilului sǎ fie 

disciplinat, dacǎ tatǎl și bunica nu ĩi cer același lucru, cǎ e mic și are timp sǎ ĩnveţe, deprinderea nu se 

formeazǎ. Copilul are nevoie deopotrivǎ de afecţiunea, grija şi preocuparea ambilor pǎrinţi. Fiecare dintre 

ei, datoritǎ particularitǎţilor de sex, temperamentale, precum prin preocuparile profesionale, personale, vine 

cu contribuţa sa originalǎ, necesarǎ ĩn munca de educaţie ĩn familie. 

 Pentru a ĩncuraja comportamentele pozitive, pǎrinţii trebuie sǎ-şi facǎ timp ĩn fiecare zi pentru copiii 

lor: sǎ poarte discuţii legate de ceea ce s-a ĩntâmplat la gradiniţǎ, sǎ joace jocul preferat al copilului, sǎ ĩi 

asculte pǎrerile etc., toate aceste lucruri dându-i siguranţǎ și ĩncredere copilului şi totodatǎ creându-i 

sentimentul cǎ este apreciat şi iubit. 
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 Pentru a-l motiva pe copil sǎ fie responsabil, este indicat sǎ i se ofere responsabilitǎţi ĩn familie care 

sǎ-l facǎ sǎ simtǎ cǎ are o contribuţie importantǎ: ĩngrijește florile, hraneşte pisica sau cǎțelul, ĩşi aranjeazǎ 

jucǎriile. Pǎrintele trebuie sǎ fie atent sǎ ofere imediat feed-back pozitiv pentru comportamentele corecte 

ale copilului. 

 Când adulţii greşesc ĩn educaţa copiilor, nu o fac pentru cǎ nu ĩi iubesc, ci pentru cǎ nu cunosc o cale 

mai bunǎ. Dacǎ nu ĩnţeleg care sunt nevoile unice ale copiilor, nu sunt capabili sǎ le ofere ceea ce au nevoie.  

 Erorile ĩn influenţa educativǎ a adulţilor pot proveni de la principii necorespunzǎtoare asupra 

educaţiei, de la idei greșite, prejudecǎţi ori o mentalitate invechitǎ sau de la un modernism prost ĩnţeles. 

 Ĩn realitate nu existǎ copii rǎi, ci doar copii descurajaţi. Fiecare copil are și pǎrţi bune, pozitive. Dacǎ 

vom ĩnvǎţa sǎ privim comportamentele negative ale copiilor ca pe o formǎ de a ne comunica ceva, vom 

gasi ĩntotdeauna cea mai bunǎ metodǎ pentru a-i corecta. Pǎrinţii trebuie sǎ manifeste ĩnţelegere şi dragoste 

faţǎ de copilul sǎu, sǎ descopere secretele motivǎrii copilului, recompensǎrii sau pedepsirii acestuia, iar 

daca cred ca au nelǎmuriri sau nu știu cum sǎ procedeze, cum sǎ corecteze comporamentul copilului se 

recomandǎ ajutor profesionist. 
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FORMAREA DEPRINDERILOR DE MUNCĂ INTELECTUALĂ LA ELEVI 
 

PROF. ALINA LUPŞA,  
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA, ALBA 

 
Educaţia este o problemă extrem de dificilă şi extrem de importantă pentru viitorul unei naţiuni. Edgar 

Faure spunea că „pretutindeni unde există un sistem educaţional tradiţional, verificat în timp îndelungat şi 
despre care se credea că este eficient şi că este suficient ca din timp în timp să i se aducă unele îmbunătăţiri, 
unele adaptări semiautomate, acest sistem suscită o avalanşă de critici şi sugestii care adesea ajung să pună 
în discuţie sistemul în ansamblul său”. O parte a tineretului se revoltă contra modelelor pedagogice şi a 
tipurilor instituţionale care îi sunt impuse, fără să fie uşor de delimitat rolul care îi revine acestei probleme 
în neliniştile difuze şi izbucnirile sale de revoltă. 

Se fac în permanenţă experimente care vor să aducă îmbunătăţiri actului educaţional. S-a constat însă 
că ceea ce se stabileşte în laborator nu poate fi aplicat creşterii eficienţei sarcinilor cu obiectiv relativ simplu 
şi este cu atât mai greu de aplicat cu cât sarcinile au obiective mai complexe. Totuşi oamenii de ştiinţă fac 
demersuri pentru ameliorarea procesului de învăţare. 

Astfel, metodele tradiţionale cum ar fi: prelegerea, conversaţia catehetică, exerciţiul au fost păstrate, 
dar sunt folosite alături de metode active: descoperirea, experimentul, discuţiile de grup sau instruirea 
asistată de calculator. 

Învăţarea prin acţiune dobândeşte astfel un rol esenţial. Valorificarea metodelor de învăţământ şi a 
tipurilor de activităţi didactice, precum şi respectarea principiului învăţării prin acţiune se bazează pe 
teoriile învăţării, care pornesc de la mecanismul de învăţare al elevilor. În prezent nu se cunoaşte un 
mecanism unic, o teorie unanim recunoscută, ci există mai multe teorii care se opun total sau parţial. Dintre 
ele ne vom referi la teoriile operaţionale şi sematice ale învăţării fiind baza instruirii eficiente. 

Teoriile operaţionale ale învăţării concep modelul procesului de instruire ca dirijare a activităţii 
psihice a elevilor prin organizarea activităţii obiectuale şi verbale a lor, înfăptuindu-se formarea pe etape a 
acţiunilor mentale şi a structurilor cognitive. Este de fapt o metodă pe etape, în care se pleacă de la elemente 
de orientare şi acţiuni obiectuale, se continuă cu acţiuni verbale şi elemente imagistice sau reprezentări, 
culminând cu operaţii mentale şi elemente de orientare sub forma semnificaţiilor sau noţiunilor. 

Fundamentul psihologic al teoriilor operaţionale îl constituie principiul interiorizării, graţie căruia 
structurile operaţionale ale gândirii reprezintă acţiuni practice cu obiecte transpuse în plan ideal şi 
desfăşurate ca acţiuni mintale cu imaginile acestor obiecte care reflectă raporturile lor reale. Ideea de 
plecare a fost aceea ca structura unei acţiuni, deci şi a învăţării este de tipul: scopul de atins, obiectul supus 
transformării, modelul intern sau extern după care se acţionează, operaţiile prin care se realizează, fizic sau 
mintal, transformarea obiectului. 

Utilizarea modelării şi modelelor în actul educaţional devine cu atât mai eficientă cu cât activităţile 
didactice îmbină într-o măsură cât mai mare învăţarea prin acţiune şi modelare. Simpla utilizare a modelelor 
ca suporturi ilustrative nu este eficientă deoarece doar percepţia nu poate garanta instruirea activă a elevilor. 
Aceştia trebuie să acţioneze asupra modelului pentru a putea înţelege şi desprinde legăturile, principiile şi 
operaţiile implicate în model şi pentru a-şi exersa capacităţile, de a le exprima în formă verbală. 

Piaget sublinia faptul că reflecţia interioară şi abstractă se impune ca una dintre cele mai productive 
metode deoarece are o mare valoare euristică. 

Tipul de învăţare în cursul căruia se însuşesc relaţii generalizate şi abstracte de tipul „semn - 
semnificant” a fost numit de Tolman „învăţare semantică”. Ea constă la început în învăţarea structurii 
integrale a relaţiilor dintre elemente şi nu a elementelor în contextul legăturilor dintre ele. 

Instruirea asistată de calculator este o metodă de învăţare care satisface cerinţele principiului 
învăţării prin acţiune şi ale principiului psihogenetic al stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a 
inteligenţei. Acest tip de instruire necesită un program de instruire. El este rezultatul programării 
pedagogice, care mai apoi e transpus în program-computer. Proiectarea activităţii didactice în vederea 
instruirii asistate de calculator presupun structurarea şi sistematizarea minuţioasă a conţinutului ştiinţific 
care va fi vehiculat, precum şi stabilirea dimensiunilor şedinţelor de activitate după principii şi norme bine 
definite. Calculatorul are avantajul că se pretează la elaborarea de programe flexibile, uşor adaptabile şi 
modificabile în funcţie de prestaţia elevilor şi de alţi factori 
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O altă metodă ce se supune principiului învăţării prin acţiune este metoda experimentului şi învăţarea 
prin descoperire. Folosind această metodă elevul devine mai stăpân pe sine, mai încrezător în forţele 
proprii. În mintea lui devine un „cercetător” gata să descopere tainele universului. Această metodă este mai 
greu de folosit datorită dotării precare a laboratoarelor din şcoli. 

Metoda proiectelor este o metodă laborioasă, dar şi eficientă. Poate fi aplicată elevilor din clasele 
liceale, însă necesită eforturi destul de mari din partea elevului şi din partea profesorului. Profesorul trebuie 
să stabilească nişte criterii clare după care să se realizeze proiectul. Elevul trebuie să consulte un material 
bibliografic destul de vast şi astfel timpul pe care ar trebui să-l aloce elaborării proiectului este lung. 

Printre cele mai eficiente modalităţi de organizare a activităţii la clasă se regăsesc cele care solicită 
cu precădere aportul elevului, profesorul fiind doar cel care formulează sarcinile şi controlează modul cum 
au fost rezolvate. Activitatea pe grupe dezvoltă creativitatea elevilor, gândirea logică, dar şi deprinderile de 
muncă în echipă. 

Menirea profesorului nu este numai de a-i învăţa pe elevi ceva, ci şi de a-i învăţa „să înveţe”, să-şi 
formeze deprinderile de muncă intelectuală. Elevul trebuie să fie informat ce înseamnă „a învăţa 
sistematic”, „a gândi”, „a citi ştiinţific”, a-şi planifica timpul de lucru, a întocmi fişe. El trebuie să ia parte 
activ la propria formare. 

Elevul trebuie educat astfel încât să înţeleagă că studiul nu este în van. Fără a învăţa, evoluţia sa ca 
individ nu se produce. El trebuie convins că este capabil să înveţe. Tot ce i se va da drept sarcină de lucru 
va trebui să i se motiveze: la ce-i foloseşte, în ce constă, etc. Nu trebuie să înveţe la întâmplare şi când are 
chef, ci pentru a obţine rezultatele scontate, învăţarea trebuie să se producă permanent şi după un orar 
prestabilit. Timpul este scurt şi de aceea trebuie folosit la maximum. 

Elevul trebuie să deţină informaţii cu privire la arta de a folosi judicios timpul. Activităţile se împart 
în trei categorii: activităţi importante, mai puţin importante şi neimportante. Cea mai mare parte a timpului 
va fi dedicată primei categorii. 

Dacă problema timpului alocat studiului este importantă, o importanţă la fel de mare o are poate şi 
modul în care profesorul îşi încurajează elevul. „Eu nu pot” sau „Eu nu sunt capabil să...” sunt nişte 
propoziţii fără sens. Odată ce elevul capătă încredere în propriile forţe, el va începe să privească cu alţi ochi 
materia pe care o studiază, o va îndrăgi şi o va învăţa din plăcere. 

Învăţarea unor noţiuni este inutilă dacă acestea vor fi rapid uitate. Pentru a preveni uitarea este necesar 
ca materia învăţată să fie reluată la trei zile de la prima „învăţare”. De asemenea, în timpul studiului atenţia 
trebuie să fie focalizată în această direcţie. Pentru a nu scădea capacitatea de concentrare este necesară o 
pauză de 5-10 minute la fiecare 40-50 minute de studiu. 

Elevul trebuie instruit să-şi amenajeze în mod convenabil ambianţa de lucru, pornind de la mobilierul 
din încăpere până la temperatura mediului ambient. 

Pentru că lectura constituie principala sursă prin care avem acces la cunoştinţe, elevul trebuie învăţat 
să citească „ştiinţific”. Lectura ştiinţifică este : selectivă, metodică, formativ-creativă, critic-evaluativă. Ea 
se desfăşoară în trei etape. În prima etapă se identifică autorul, se citeşte prefaţa pentru a ne face o impresie 
generală despre carte. În a doua etapă începe studiul amănunţit al materialului, citirea integrală a textului, 
iar în ultima etapă se fac fişe de lucru care să conţină ideile principale desprinse în urma lecturii. Creionul 
trebuie să stea mereu la îndemâna cititorului pentru ca acesta să poată face eventuale comentarii pe 
marginea textului, să sublinieze anumite cuvinte pe care nu le cunoaşte. 

Toate acestea trebuie comunicate elevului în orele de dirigenţie, mai ales. 
Învăţarea eficientă are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii. Mahabharata spunea 

„Nici prin ani, nici prin părul alb, nici prin avere, nici prin rude nu este mare cineva. Înţelepţii străvechi au 
stabilit legea: cine-i învăţat acela-i mare în ochii noştri”. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: LUPU GEORGIANA 
G. P. P ,,LICURICI” OVIDIU 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 ”CEI 7 ANI DE ACASA” 
 

PROFESOR, LUPULESCU DĂNUȚ 
COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL„ BUMBEȘTI-JIU 

 
 Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. Atunci când mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tatăl este prea dur copilul nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.  

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

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Copilul 
care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează 
că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă 
deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Educaţia 
trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 
sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău.. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. 

De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos, “nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special. Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumultate în primii șapte ani de viață. Copilul este pregătit să primească 
informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informații, de către cine și în ce mod. Se 
numesc “cei șapte ani de-acasa” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special până 
la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care parinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii 
pentru formarea lui ca adult.  

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. 

Copilul trebuie învățat să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea 
exemplului. Este necesar să se stabilească și să se impună reguli și limite în comportamentul copilului. 

 Comunicarea este secretul unei relații solide între parinți și copii; limitează timpul petrecut la 
televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 

 ,,Cei sapte ani de acasa” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți inchinate binelui, 
frumosului și adevărului.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASA 
  

 PROFESOR, LUPULESCU TEODORA GEORGIANA 
COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR ARGHEZI„ TARGU-CARBUNEȘTI 

 
Pornind de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să 

calculeze, ci şi la învăţarea felului cum să se comporte cu persoanele din jur, pentru a avea un comportament 
adecvat. Cei care nu şi-au însuşit de mici un comportament adecvat vârstei, vor fi respinşi de colegi, vor 
deveni răi şi se vor afla în permanent conflict cu cei din jurul lor. Pentru a nu face parte dintre aceştia, 
trebuie să ne purtăm civilizat, fapt ce reprezintă o carte de vizită cu care vom deschide mai uşor uşile 
bunăvoinţei celorlalţi. 

 Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

 Așadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile 
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. 
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre 
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare 
spre bine sau spre rău.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin 
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în 
personalități armonios dezvoltatea, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și 
potențial creator.  
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Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi. Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și 
cu un viitor sigur. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

LUTANIUC MARIA, PROF. PT. ÎNV. PREȘC. ȘI PRIMAR 
EDUCATOARE, GPN NR. 8, CASUȚA POVEȘTILOR, VATRA DORNEI 

 
„familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală influențează armonia 

fiecăreia dintre părți.” A. Berger 
 Elementul principal în viața unui copil este familia. Cu aceasta ia contact de la începutul vieții sale 

și continuă să mențină această relație, indiferent de formă, până când unul dintre ei dispare. Familia 
înseamnă mama și tata, bunicii din partea mamei și cei din partea tatălui, unchii și mătușile din partea 
mamei și ai tatălui, verii din ambele părți. Sigur, aceștia pot lipsi, pot exista variațiuni, în accepțiune 
tradițională, însă, există și amprentează întreaga evoluție a copilului. 

Cel mai important element de conexiune rămâne însă familia restrânsă formată din mama și tata, frați 
și surori, accepțiune clasică/tradițională. În mod natural mama este prima persoană care lucrează intens la 
evoluția copilului. Aceasta face tot ceea ce este necesar pentru ca viața lui să fie completă și în siguranță și 
îi asigură toate cele necesare pentru evoluția corectă și completă. Primele necesități îndeplinite sunt cele 
primare. Acestea fac parte din incipitul vieții omului pe pământ. Dacă mama are structura, fiziologică și 
psihologică, necesară poate oferi copilului evoluția de care are acesta nevoie.  

Într-o familie ideală, mama și tata, se înțeleg foarte bine, sincronizează cererile și ofertele, 
conlucrează la educația copilului și îi asigură toate cele necesare fără echivoc. Îi răspund corect și suficient 
atât nevoilor emoționale cât și celor sociale. Copilul se simte în siguranță, primește dragostea și atenția de 
care are nevoie și evoluează într-o modalitate corespunzătoare pentru a deveni o persoană viabilă.  

Dacă evoluția lui este marcată de lipsuri, pornind de la cele materiale și mergând până la cele 
emoționale, atunci personalitatea și capacitățile copilului suferă modificări în stadii diferite mergând până 
la pierdere totală. Astfel, este foarte important ca, fiecare copil să primească tot ceea ce îi este necesar și de 
folos încă de la naștere și până la împlinirea celor șapte ani pentru că odată cu intrarea în mediul formal al 
educației acesta trebuie să aibă bazele suficiente și necesare unei vieți complete. Limitele și regulile impuse 
în măsură direct proporțională cu vârsta sa sunt elemente sine qua non pentru buna sa dezvoltare. Astfel, 
bunele maniere, elementele primare de igienă și îngrijire, aspectele primordiale de protejare a vieții și 
deprinderile elementare sunt aportul familiei. Acestea sunt importante sub toate aspectele și indiferent de 
completitudinea familiei. Mediul educațional formal preia și dezvoltă toate aceste bagaje cu care vine 
copilul, dar nu le va putea forma niciodată așa cum o va face familia.  

Educația în familie este treapta de bază în dezvoltarea copilului și aceasta se împlinește în cei șapte 
ani pe care îi petrece în sânul familiei. Sigur că, în accepțiunea modernă, copilul poate merge într-un mediu 
instituționalizat încă de la naștere. Rămâne, însă, cel mai mult în mijlocul familiei pentru că și evoluția sa 
fizică impune acest lucru. Astfel, copilul mic revine în familie pentru perioade lungi și foarte lungi de timp 
datorită lipsei imunității și nevoilor majore de confort și dragoste. Grădinița îl aduce în mediul formal pentru 
perioade ceva mai lungi de timp urmând ca școala primar/gimnazial/liceal să îl îndepărteze tot mai mult de 
mediul familial. Deja trebuie să aibă acumulările necesare unei vieți normale în sensul funcționării sigure 
și individuale deoarece ele reprezintă niște calități umane care trebuie să se constituie în abilități și 
comportamente adoptate. După această perioadă, de dependență maximă față de familie, acestea nu se mai 
pot forma deoarece vin împreună cu educația teoretică și practică.  

Constatările contemporane ale specialiștilor din domeniile psiho-sociale și de parenting atrag atenția 
acumulărilor tot mai mari de informație și teorie în detrimentul inteligenței emoționale. Ori, cei șapte ani 
de acasă, tocmai inteligenței emoționale îi pun bazele. Familia învață copilul să ofere și să ceară, îl învață 
să facă, să intuiască și să reacționeze în diferite situații. Copilul crescut corect în familie va fi complet și va 
intra în mediul instituționalizat, pregătit, pentru educație formală și informală. Mama și tatăl au roluri 
diferite care se completează prin legătura pe care și-au asumat-o. Astfel, mama oferă partea emoțională 
necesară fiind precum un banc de încărcare baterii, bateria fiind copilu, acesta vine în brațele mamei atunci 
când se simte descărcat pentru a-și lua o nouă porție de energie prin dragoste, iar tatăl îndeplinește rolul de 
siguranță satisfăcând nevoia de protecție. Sigur că forma și apectul unei familii contemporane poate varia 
de la caz la caz. Rămâne clară, peste orice etapă a timpului, nevoia educației din familie.  
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FAMILIA ARE ROL PRIMORDIAL ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

PROF. IMBREA NICOLETA 
PROF. MACAMETE ADELA 

GRĂDINIȚA P. P. ,,FLOAREA-SOARELUI” REȘIȚA 
 
Familia este mediul esenţial care influenţează dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 

materială, dragoste şi educaţie. Familia este cea mai potrivită să răspundă nevoilor copilului. Doar 
afecţiunea şi dragostea îl fac pe părinte să intuiască şi să înţeleagă starea copilului. În familie copilul îşi 
poate satisface nevoile sale primare, îşi poate manifesta frustrările, care sunt temperate de dragostea 
părinţilor. În familie copilul poate să-şi investească toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze, 
pentru că familia ar trebui să fie un mediu mai ales afectiv – garanţie pentru o dezvoltare armonioasă. 

Familia rămâne grupul social vital ce asigură îngrijirea, protecţia şi educaţia copilului. În contextul 
schimbărilor sociale, se constată o diversificare a modelelor familiale: frecvenţa crescândă a coabitărilor, 
creşterea numărului divorţurilor, a familiilor cu un singur părinte, opţiunea unor femei de a avea un copil 
în afara căsătoriei, noile forme coexistând cu modelul „clasic” al familiei conjugale.  

Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, şcolari, 
comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase, în 
securizarea fizică, afectivă şi materială a copilului. 

Indiferent de modul de organizare, mediul familial, întemeiat pe un sistem de interacţiuni afective 
intense, este apt de a reacţiona la nevoile copilului, de a participa şi favoriza dezvoltarea personalităţii, 
imaginii de sine şi despre lume a copilului. 

Copiii n-au fost niciodată adulţi. Dar, privindu-ne pe noi, doresc să crească mari. Ne investesc cu 
calităţi şi puteri de eroi şi cred în noi, mai ales dacă reuşim să le fim alături. Adulţii au fost cu toţii, cândva, 
copii. Fiecare adult mai păstrează încă în suflet, în memoria lui afectivă, nu ceea ce i s-a întâmplat sau cum 
a rezolvat nişte probleme, ci felul în care s-a simţit în anumite situaţii şi cum a văzut lumea când era copil. 
Faptul că ai fost copil odată, este un mare avantaj: atunci când nu ai timp sau informaţii la îndemână, poţi 
apela, cu sinceritate şi deschidere, la copilul din tine. Pentru restul există cărţi, teorii, metode, studii de caz 
şi specialişti. 

Părinții trebuie să încerce să fie coerenți în educația copilului. O greșeală des întâlnită apare atunci 
când părinții au viziuni diferite asupra educației celui mic. Acesta o să dezvolte o anumită nesiguranță, stres 
dat de faptul că nu știe niciodată dacă ceea ce face și este apreciat de unul din părinți nu o să fie criticat de 
celălalt părinte. Mai mult decât atât, copilul se poate, în mod greșit, considera vinovat de certurile părinților 
care urmează unui comportament al său. În fapt părinții, deseori, au căutat doar um motiv pentru a se certa 
din nou pentru că nu au răbdare și înțelegere unul față de celălalt. 

Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai 
multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale 
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor 
educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt 
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura, 
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei. 
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau 
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale 
strategiilor lor educationale. 

Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii 
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.  

Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi 
va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si, 
in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei 
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice 
varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara 
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programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati 
artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest domeniu. 

În conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt 
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie problemelor 
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii 
exercitandu-se oarecum paralel. 

Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile 
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa 
constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor 
scolare. 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR: MACARIE ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ION POP RETEGANUL” SINCEL 
 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
Cei șapte ani de acasă ne duc cu gândul la educația pe care copilul o primește din familie, la formarea 

personalității și comportamentului copilului până merge la școală. 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

Pentru a deveni un adult echilibrat, copilul trebuie să crească într-o familie echilibrată. 
Sarcina părinților este de a le asigura copiilor un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 

sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură și protecţie. 
Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 

ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 
achiziţia normelor unui comportament social corect. 

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

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR, MAGIRESCU VIORICA LENUȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCORȚENI, JUDEȚUL BACĂU 

 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
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 Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ. 

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. 

 ,,Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 
vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. 

 Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi 
de Dumnezeu să deţină rolul principal. Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a 
descrie conduita unei persoane într-un context anume, însă, educaţia din primii ani de acasă, de care cei 
mici au parte în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 În educarea copilului, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace importante de 
educație și instrucție. 

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse. 
 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- ordine; 
- igienă; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:spiritul de 

competiție, altruismul, cooperarea. 
 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 In concluzie, consider ca cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă 
copiilor în prima parte a copilăriei. Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 
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 Povestea celor șapte ani de acasă este de fapt un vechi proverb românesc, cu adânci rădăcini în 

valorile morale ale poporului român. 
 Ce simbolizează acest proverb este de fapt educabilitatea dată de părinte copilului, reflectă valorile 

familiei, conduita care va defini omul pe tot parcursul vieții. 
 Educația copilului începe cu prima zi a venirii lui pe lume.Mama sau părinții sunt acei care-i 

formează programul de masă și somn.Primele cuvinte vor fi rostite tot în preajma părinților iar părinții sunt 
primele modele comportamentale ale copilului. 

 S-a demonstrat că un copil care are în familie un climat afectiv, liniștit, niște reguli prestabilite se va 
adapta mult mai ușor în societate.Iar dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de afectivitate, confort 
fizic, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor, o slabă stimă de 
sine. 

 Trebuie înțeles faptul cum că copilul ” nu-și alege părinții”, el nu este raspunzător și nu consider că 
avem dreptul să-l etichetăm cum că” nu are cei șapte ani de acasă”.Se numesc cei șapte ani de acasă, 
deoarece copilul în această perioadă, mai ales primii trei ani, petrece cel mai mult timp cu familia iar 
membrii ei au o mare influiență asupra lui. 

 Potrivit psihologilor, vârsta de șapte ani este caracterizată ca “vârstra achizițiilor fundamentale”, este 
cea mai intensă periodă de dezvoltare psihică, acum, copilul are cea mai mare capacitate de acumulare de 
informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj.Este de asemenea 
elocvent faptul că mai ales la vârsta preșcolară copilul este înclinat să imită pe mama sau pe tata.Expresii 
de genul:”Sunt frumoasă și elegantă la fel ca mama”, ”Sunt puternic ca tata”, sunt des întâlnite în 
vocabularul copilului.Este de fapt o încercare de concordanță între imaginea impusă de ceilalți și cea a 
cunoașterii de sine. De aceea este foarte importantă atitudinea și comportamentul adulților față de copil.Un 
comportament brutal, un limbaj vulgar va avea repercursiuni asupra copilului pe tot parcursul vieții.El va 
crede că așa-i bine și normal.Educați nu se face cu “bâta”, copilul trebuie îdrumat de mic cu calm și 
responsabilitate, explicându-i ce e bine și ce e rău nu aplicându-i pedepse severe.Bineînțeles că asta nu 
înseamnă că permanent părintele trebuie să fie stresat de felul cum vorbește și ce vorbește sau cum se 
comport cu cei din jur pentru că acest lucru poate devein foarte obositor la un moment dat. Copilul trebuie 
obișnuit și chiar să i se impună anumite reguli și restricții, conduită, moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel încât el să poată trage învățăminte atât din situații și întâmplări pozitive, cât și negative. 

 Mulți părinții, poate din prea multă dragoste sau neștiință pun toate “prostioarele” copilului pe seama 
vârstei:”Este prea mic, nu știe ce face…poate când va fi mai mare…va învăța la grădiniță.”Părinții trebuie 
să devină conștienți de influiența pe care o exercită în viața copilului, să recunoască că educația dată 
propriului copil este diferită de a sa, că societatea viitoare este deferită de celelalte, iar copilul trebuie 
pregătit corespunzător. 

 Nu e ușor să-l faci pe un copil să facă numai fapte bune- noțiunea de bine necesită respectarea unui 
cod de conduită, o egală respectare atât de către copil cât și de către părinte. 

 Dragostea pentru faptele bune, are nevoie de acțiune, de descoperire a virtuților de către copil, iar ca 
acest lucru să se bucure de succes presupune abilitatea părintelui. 

 Dacă la un copil i se va spune, citi, da exemple de fapte care conduc la bine, chiar dacă uneori ia mai 
mult timp, copilul se va obișnui, se va comporta și acționa ca atare.La fel și curiozitatea copilului este 
demnă de atenție.În momentul când copilul a primit un cadou, el are tendința de a apuca, rupe, trânti, nu 
este decât curiozitatea, iar ceea ce trebuie să facă părintele este să-l încurajeze, să-l ajute, să perceapă copilul 
ca pe o ființă autonomă. 

 Viața copilului în sânul familiei, toate activitățile pe care le desfășoară împreună, consolidează 
anumite deprinderi, abilități care vor contribui la autonomia copilului, la conviețuirea socială, sănătatea, 
igiena și protecția lui. 

 La vârsta preșcolară, educația copilului îi va avea ca parteneri pe dascăli și părinți.Cei din urma au 
menirea de a întregi și șlefui munca celor din frunte. 
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 Un lucru va rămâne veșnic valabil și anume acela că așa cum ne vom crește și educa copiii, așa cum 
ne comportăm noi, așa vor trăi și manifesta pe viitor. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
CEI 7 ANI DE ACASĂ 

EDIȚIA 2020 
 

MALIȚA FELICIA 
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Scoala are un rol important in educatia copiilor, insa cel mai mult conteaza lectiile primite in 

familie. De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra 
copiilor, care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de 
viata, societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau 
necunoscuti. 

De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere 
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte 
elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca 
au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei. 

Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa, 
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor. 

Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara 
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei. 

"85% dintre structurile creierului se dezvolta in primii 5 ani de viata, interval in care putem avea cel 
mai mare impact in dezvoltarea potentialului. Stim ca atunci cand copiii incep scoala timpuriu, invata mai 
bine, au rezultate mai bune, petrec mai multi ani in scoala si au un risc mai scazut sa abandoneze educatia.  

Din pacate, multe decizii legate de educatie se iau fara a tine cont de implicarea directa a rezultatelor 
cercetarilor neurostiintei. 

"In educatia timpurie, dezvoltarea creierului se termina pe anumite componente. La 5 ani se termina 
dezvoltarea pe componenta senzoriala. Dezvoltarea lingvistica se intampla in perioada scolaritatii. 

Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, 
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei 
personalitati armonioase. 

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni 
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei, 
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii 
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale 
(“cei sapte ani de acasa”) constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind 
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si 
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai 
mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele 
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral. 

In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul 
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental 
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, 
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de 
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite 
in familie. 

In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt 
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie problemelor 
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii 
exercitandu-se oarecum paralel. 

Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile 
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa 
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constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor 
scolare. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ PENTRU FORMAREA UNUI ADULT 
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 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
în familia din care provine, la formarea personalităţii şi a comportamentului copilului până merge la şcoală. 
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să 
spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să 
scrie, citească și a deveni un bun exemplu la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de 
manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. 

 Educația pe care un copil o primește în cei 7 ani de acasă depinde de anumiți factori: relația afectivă 
dintre copil și părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile și principiile pe care le cultivă și pe care 
se bazează familia și pe care le transmite copilului.  

 Deseori se întâmplă ca părinții să aibă două orientări: 
- fie să aibă comportamentul propriilor părinți drept model; 
- fie procedează exagerat, opus modului în care au acționat proprii părinți din dorința de a evita 

nemulțumirile pe care ei le au.  
 Frecvent se întâmplă ca oricare dintre cele două orientări să nu fie în favoarea copilului, a dezvoltării 

lui firești. Este foarte dureros pentru părinți să simtă că fac eforturi susținute, iar rezultatul nu e pe măsură. 
Metodele folosite de părinți pentru socializarea copiilor diferă, iar strategiile utilizate in familie pentru 
educarea copiilor se pot restrange la două mari categorii: 

1. Educația represivă – face apel la constrângere, ca atitudine parentală favorită față de copil și este 
orientată spre obedinență și umilință. Se realizează prin: pedepsirea comportamentelor indisciplinate, 
recompensare materială sau pedeapsă, umilirea copilului, comunicare nonverbală, discernământul copilului 
față de dorințele părinților. Inhibă curiozitatea și spontaneitatea nativă a copilului, induce obediența, 
respectul exagert față de autoritate și controlul extern. 

2. Educația participativă – promovează atitudinile pozitive, de stimulare și apreciere necondiționată 
a manifestărilor de independență a copilului. Este îndreptată spre câștigarea participării copilului la propria 
sa educație. Se realizează prin: recompensarea comportamentelor dizerabile, recompensarea simbolică și 
pedeapsa, autonomia copilului, comunicarea ca interacțiune, socializarea centrată pe copil, discernământul 
părinților față de nevoile copilului. Acordă copilului libertatea de a gândi și de a explora lumea conform 
propriilor lui tendințe. Adultul are doar rolul de a supraveghea și de a stimula atitudinile independente ale 
copilului. 

 Dragostea și afecțiunea parentală joacă un rol fundamental în procesul de socializare. În primul rând, 
copilul dorește să aibă de partea sa aprobarea părinților și suferă la cel mai mic semn de slăbire a dragostei 
din partea unui părinte până atunci iubitor. Acesta este un motiv pentru care formele aspre de disciplină nu 
sunt eficiente. Amenințarea cu retragerea dragostei oferă mai puține șanse să devină un mecanism de 
socializare atunci când este folosit de părinți ostili, care nu au de fapt ce sentimente de afecțiune să anuleze.  

 Părinții și familia exercită puternice influențe asupra copilului în prima sa parte a vieții. O mai bună 
cunoaștere a relațiilor dintre comportamentele parentale și trăsăturile de personalitate ale copiilor și mai 
târziu ale adulților care devin aceștia, nu poate genera decât efecte pozitive asupra practicilor de educare a 
copiilor și asupra dezvoltării ulterioare a personalității acestora. 

 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE ÎN FUNCȚIE DE STILURILE PARENTALE 
 

PROF. MĂLUȚAN IRINA IOANA 
GRĂDINIȚA CU P.P. „CĂSUȚA FERMECATĂ“ GHERLA 

 
„Familia este școala în care ești deopotrivă profesor și elev.”(Ioan Gyuri Pascu) 
 
Familia are rolul de a asigura copilului mediul potrivit de viață, afecțiune, dragoste, ocrotire. 
În familie copilul este expus unui model de viață pe care, încă de la naștere, începe să și-l însușească. 

Părinții sunt modele importante pentru copii și au un rol deosebit în dezvoltarea lor socială, etică și 
emoțională. Educația în familie este una din principalele manifestări ale educației informale și se realizează 
implicit, permanent, cu sau fără intenție conștientizată, prin îndeplinirea funcțiilor normale ale vieții de 
familie. 

Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 
devine practic ființă socială. Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază 
și competențe sociale în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de către școală, pentru instruirea didactică. 
Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, 
comportamental, social, financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
în funcție de modul în care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține. 

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 
care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159). 

Stilul educației familiale se referă cu precădere la procesul de influențare pe care îl exercită părinții 
asupra copiilor. Stilul educativ parental este studiat pentru a diferenția categoriile de practici educative și 
corespondența cu diferite reacții și comportamente ale copiilor. 

Privind clasificarea stilurilor parentale, au fost conceptualizate diferite tipuri educative: stilul 
autoritar, stilul democratic, stilul permisiv și stilul indiferent. 

În cazul stilului parental autoritar, copiii trebuie să urmeze cu strictețe regulile stabilite de părinți. 
Nerespectarea acestora conduce la aplicarea unei pedepse. Părinții autoritari au așteptări majore de la copiii 
lor și nu sunt receptivi la necesitățile acestora. Regulile sunt făcute de către părinți, drepturile sunt tot ale 
părinților, care solicită respect și supunere din partea copilului, considerând că adulții au întotdeauna 
dreptate, că “ei știu mai bine”, luând unilateral deciziile care îl implică pe copil, deținând, astfel, controlul 
absolut al comportamentului copilului. 

Un astfel de părinte nu este neapărat agresiv, nu ridică în mod necesar tonul, ba poate fi chiar, în 
opinia lui, extrem de amabil cu copilul, fiindcă nu uită să adauge, de fiecare dată când dă o comandă ,,, te 
rog”. De aceea, mulți părinți nu realizează că, de fapt, ei sunt patrule ale puterii, indiferent cât de frumos se 
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poartă și indiferent câte jucării sau dulciuri cumpără copiilor. Părinții autoritari pot fi și extrem de protectivi 
pentru că, ceea ce-i definește, este nevoia de control. Astfel, copilului i se restrânge aria de explorare pentru 
a controla orice risc, vor face lucruri în locul copilului pentru a controla timpul, vor salva copilul de fiecare 
dată când are vreo problemă (pe care ar putea să și-o rezolve singur), pentru că nici în viața de adult nu pot 
suporta să piardă controlul asupra a ceea ce se întâmplă. Cheia se află în întrebarea: cine deține controlul? 

Stilul democratic – părinții stabilesc reguli și trasează repere pe care copilul trebuie să le urmeze, 
însă, sunt mai receptivi la necesitățile copiilor. Părinții democratici sunt dispuși să asculte nemulțumirile 
copiilor și să schimbe regulile. În cazul în care așteptările nu le sunt satisfăcute, aceștia sunt grijulii și 
iertători, și mai puțin interesați să aplice o pedeapsă. Modelele disciplinare ale acestui stil parental sunt de 
susținere și nu punitive, având ca obiectiv copiii să devină responsabili social, cooperativi și asertivi. Acest 
stil parental învață copilul valori, principii, reguli (ce se poate face și ce nu și în ce condiții), dar lasă 
copilului șansa de a-și exprima părerile, de a face alegeri. Învățăm copilul să gândească, să exploreze, să ia 
decizii și să analizeze beneficii și riscuri. Creștem atât stima de sine a copilului, cât mai ales 
responsabilitatea față de propriile alegeri și față de familie întâi, apoi față de societate. 

Părinții de stil permisiv au puține așteptări din partea copiilor lor, motiv pentru care în rare cazuri se 
întâmplă să își disciplineze copilul. Părinții permisivi sunt mai receptivi la solicitările copilului, nu impun 
un caracter matur și responsabil acestuia și evită confruntarea. Părinții care se eschivează sunt aceia care, 
de fapt, răsfață. Copilul e răsfățat atunci când nu există nicio regulă sau sunt frecvent încălcate, când 
comportamentul părintelui este lipsit de consistență (azi face una, mâine alta), când astăzi un comportament 
al copilului are o consecință, mâine o alta. Copiii fac, în mare parte a timpului, ceea ce doresc, și nu există 
restricții. Copiii crescuți astfel sunt lipsiți de încredere în ei înșiși și în adulții din jurul lor, se simt 
abandonați, nu știu să gândească soluții și să ia decizii, sunt purtați prin viață de ego și sunt lipsiți nu numai 
de responsabilitate, dar și de empatie. Devin goi pe dinăuntru și socializează greu. Din păcate, multor părinți 
li s-a spus că acesta este stilul în care creștem adulți autonomi, încrezători în ei. E un mare non-sens! Întâi 
înveți un om să înoate, apoi îl arunci în apă! Întâi înveți copilul să-și rezolve o problemă, apoi îl lași să și-
o rezolve singur. 

Stilul parental indiferent se caracterizează prin lipsa așteptărilor, reacțiilor și comunicării în tot ceea 
ce are legătură cu copilul. Părinții satisfac nevoile de bază ale copilului, dar sunt desprinși de tot ceea ce se 
întâmplă în viața copilului. În cazuri extreme, acest tip de părinți pot respinge sau neglija necesitățile 
copilului. 

Stilul parental adoptat în educația copilului își pune amprenta asupra dezvoltării psihice a acestuia. 
În cazul stilului autoritar, copiii sunt ascultători și competenți, dar nu sunt fericiți și nici nu au încredere 
sau stimă de sine. Stilul democratic are tendința de a forma copii fericiți, capabili și de succes. În cazul 
stilului permisiv se formează copii nefericiți, predispuși la probleme cu legea și cu slabe rezultate la școală. 
Părinții indiferenți conduc copilul la o slabă formare în toate domeniile vieții. Copiii crescuți sub influența 
acestui stil parental sunt declanșatori, iresponsabili, nu au stimă de sine și nu sunt competenți profesional. 

Nu există rețetă pentru părintele perfect, dar există, totuși, ceva ce poate ajuta mult, ca părinte: să-ți 
iubești copilul necondiționat, să accepți că este o altă persoană și are alte nevoi și alte dorințe și va face alte 
alegeri decât ai vrea tu să facă. 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE. CEI 6-7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MAN VIRGINIA MIRELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU’’, CÂMPIA TURZII 

 
 Copilăria reprezintă cea mai frumoasă etapă din viaţă, dar şi cea mai importantă etapă pentru 

educarea şi pentru formarea caracterului. 
Familia reprezintă, după Ursula Şchiopu ,,un factor cu valenţe educaţionale pozitive sau negative, 

fiecare membru al familiei îşi construieşte în mediul familial un mediu al său personal’’. Familia exercită 
o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte sunt 
cele din familie. În familie se conturează caractere. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare 
ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă foarte adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, 
întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii 
săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autonomia copilului, la convieţuirea socială, la sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe 
să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care 
se poate referi în mod constant. 

Părinţii sunt cei mai importanți oameni din viața copilului. Modul în care se tratează reciproc îl învață 
foarte mult pe copil despre cea mai importantă relație a vieții. Familia e locul din care pleacă cele mai 
puternice obiective şi care îl motivează pe copil să lupte pentru ceea ce îşi doreşte. Un copil urmează 
modelul de acasă şi învaţă ceea ce trăieşte. Dacă părintele crede în valorile sănătoase şi le practică, automat 
va face acelaşi lucru şi copilul. 

Dezvoltarea cognitivă şi socio-afectivă depinde în mare măsură de educaţia în familie, de atitudinea 
părinţilor, apoi a educatoarelor sau învăţătoarelor. Copilul este sensibil la reacţiile celor din jur faţă de 
comportamentul său, creşte interesul cognitiv, curiozitatea, se lărgeşte orizontul copilului faţă de mediul 
înconjurător. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară, apoi şcolară, familiei i se alătură în sarcina educării 
dascălii. Ei vor continua şi completa ceea ce a realizat familia, vor completa golurile din procesul instructiv-
educativ care au scăpat până la această vârstă. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoala este 
nu numai recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că, de multe ori, pe măsură ce copiii evoluează, părinţii 
au de înfruntat alte şi alte probleme. 

Cei ,,6-7 ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva că 
are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe cei 
din jurul său. În primul rând, „cei 6-7 ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă părinții copilului 
lor. Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își respecte semenii. 
Peste învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. Baza însă 
este făcută în sânul familiei.  

Toţi copiii recunosc binele – definit de PAUL FOULQUIÉ şi RAYMOND SAIN-JEAN ca fiind 
“ceea ce este util la ceva sau cuiva, ceea ce răspunde unei nevoi sau unei tendinţe şi care, prin urmare, la 
fiinţele conştiente provoacă dorinţă şi procură satisfacţia” – dar şi răul ca atitudine dăunătoare semenilor, 
societăţii, mediului. Şi totuşi, copiii fac bine dar şi rău, după cum văd la adulţii care-i înconjoară. 

 Experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii consideră necesar ca ambii părinţi să aibă în vedere 
următoarele zece sfaturi pentru ca familia să fie „leagăn de iubire”: 

- Să vă iubiţi copilul! 
- Să vă apropiaţi de el, pentru a-l cunoaşte şi ajuta să crească! 
- Să-l protejaţi! 
- Să fiţi bun exemplu pentru copil! 
- Să vă jucaţi cu copilul! 
- Să îl antrenaţi la lucru, alături de dumneavoastră! 
- Să lăsaţi copilul să dobândească singur experienţă de viaţă, chiar dacă întâmpină greutăţi! 
- Să-l învăţaţi să fie ascultător şi să se adapteze în comunitate! 
- Să aşteptaţi de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de maturizare a 

propriei experienţe! 
- Să-i oferiţi copilului trăiri cu valoare de amintire! 
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Educaţia primită în cei 6-7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. O 
bună creştere implică cunoaşterea şi aplicarea unor reguli nescrise ale lumii în care trăim. Prin imitaţie 
copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor norme morale:  

- Bunătate 
- Politeţe 
- Respect 
- Altruism 
- Cinste  
- Hărnicie  
- Generozitate  
- Solidaritate etc. 
 
Bibliografie: 
1. Şchiopu, Ursula (1982) – Psihologia generală şi a copilului, manual pentru clasele IX, X, Editura 

Didactică şi Pedagogică, București ; 
2. Vrăsmaş, Ecaterina Adina (2009) - Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti; 
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 ”CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ” – ROLUL FAMILIEI ȘI IMPLICAREA EI ÎN 
ACTIVITĂȚILE DIN GRĂDINIȚA STEP BY STEP 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MANDACHE DANIELA GEORGIANA  

 GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. ȘI P.N. ”LICURICI” PLOIEȘTI  
 
“Singura cale de a forma copii buni este să devenim mai întâi părinţi buni…copiii noştri sunt singura 

speranţă pentru viitor, tot aşa cum noi, părinţii, suntem singura lor speranţă pentru prezentul şi viitorul 
imediat.” (Zig Ziglar). 

 
Ritmul rapid al dezvoltării din zilele noastre a dus la schimbarea și a copiilor care trăiesc în mijlocul 

frământărilor actuale şi care vor să afle de ce lucrurile sunt aşa şi nu altfel, vor să-şi exprime opiniile, să 
găsească ei înșişi soluţii pentru rezolvarea unor probleme. Fiecare copil este o personalitate în formarea 
căreia apar influenţe diferite, intervin întrebări ce întotdeauna aşteaptă un răspuns, intervin şi anumite reacţii 
ce trebuie dirijate. Şi cât de greu este uneori să te descurci cu întrebările lor! Nu s-au schimbat numai ei, ci 
şi părinţii şi educatorii lor. Și astfel, schimbarea manierei de lucru cu copiii și nu numai, a trebuit să se 
producă atât în familie, cât și în învățământ, prin introducerea alternativelor educaționale.  

Lucrând într-o grădiniță care-și desfășoară activitatea în alternativa ”Step by Step”, am avut ocazia 
să văd beneficiile acesteia, atât pentru copii, părinți, cât și pentru mine ca educator. Astfel, alternativa 
educațională Step by Step, la ciclul preşcolar, oferă posibilitatea de a-i trata diferențiat pe copii, după 
specificul fiecăruia. Modelul a fost creat ca răspuns serios la marile schimbări din societate. Ceea ce oferă 
această alternativă educaţională este un model viitoarelor generaţii în cadrul unei societăţi deschise, 
deoarece îi încurajează pe copii să devină cetăţeni activi şi să aprecieze valorile unui mod de viaţă 
democratic. Copilul este lăsat să îşi aleagă activităţile, are avantajul mişcării, a alegerii materialelor şi 
autoservirii în aşa fel încât să-şi materializeze propria idee cu tema studiată, dar totul se desfășoară în strânsă 
legătură cu familia. Viaţa nouă are nevoie de oameni liberi cu o minte îndrăzneaţă care caută să pătrundă 
înţelesul adevărat al lucrurilor, dar acești copii trec prin educația familiei, apoi a școlii și ulterior a societății 
în care trăiesc.  

 Educația debutează în familie, iar atunci când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia 
pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge 
la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să 
salute, să spună ”mulţumesc!”, ”te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei 7 ani de acasă depinde de câţiva factori cum ar fi: relaţia afectivă dintre 
copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. 

 Familia este, aşa cum spunea John Gillis, „lumea creată de noi”, lumea în care trăim şi în care trebuie 
să ne asumăm responsabilitatea creaţiei noastre. Ea defineşte o societate într-un anumit stadiu de civilizaţie, 
dar marchează profund destinul fiecărui individ. De aceea, baza formării unui comportament corespunzător 
al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite 
acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, 
iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 
Copilul care se simte apreciat de părinţi, percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el 
realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-
o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, sinceritate, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină dictatorială. 

 Educația presupune și un sistem de reguli clare, iar (ne)/respectarea acestora presupune pedepse sau 
recompense adaptate vârstei sau situației. Recompensa cea mai bună pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 
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Societatea actuală face eforturi să reconsidere familia ca instituţie umană şi să-i acorde rolul principal 
în rezolvarea problemelor sale. Dezvoltarea ştiinţelor socio-umane demonstrează că experienţele primilor 
ani din viaţa copiilor sunt hotărâtoare pentru devenirea personalităţii lor. De foarte multe ori părinţii nu sunt 
în stare să-şi rezolve propriile probleme cu copiii lor. Folosesc autoritatea excesivă, violenţa sau sunt 
indiferenţi, nu observă când copiii au probleme. 

Educaţia părinţilor contribuie la emanciparea socială şi spirituală a acestora. Dacă pentru pregătirea 
profesională a oamenilor sunt cursuri, școli, facultăți, pentru ”meseria” de părinte nu te pregătește nimeni. 
Părinții învață cum să își crească copilul documentându-se din cărți de specialitate și treptat, învățând din 
greșelile propri sau ale altora.  

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte preşcolaritatea copilului presupune ca fiecare 
părinte să cunoască obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita 
şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest sens este nevoie de un dialog între educatori 
şi părinţi: educatorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar părinţii trebuie 
pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu educatorii, şcolile trebuie să ofere părinţilor 
asistenţa necesară. 

Pentru a obţine rezultate bune în educaţia copilului trebuie să existe o relaţie foarte strânsă între 
grădiniţă şi familie. Copilul petrece până la 8-10 ore pe zi în grădiniţele cu program prelungit, în acest 
interval de timp copilul este supravegheat de educatoare. Ele sunt cele care observă zi de zi 
comportamentul, manifestările de bucurie sau de furie ale copilului, starea lui de sănătate şi nu în ultimul 
rând îi urmăresc şi îi îndrumă dezvoltarea. 

În educaţia copilului, părintele şi educatorul sunt parteneri, ei trebuie priviţi la un nivel de egalitate, 
între ei trebuie să existe o colaborare reală spre binele copilului. Atât mediul familial cât şi cel al grădiniţei 
au o importanţă deosebită în formarea personalităţii copilului, cele două medii nu sunt paralele, ele se 
intersectează, de aceea este nevoie de consecvenţă, complementaritate şi flexibilitate în cerinţele familiei 
şi ale educatorului. 

În acest sens, noile orientări ale învățământului modern, pun un accent mult mai mare pe dezvoltarea 
parteneriatelor între școală, familie și comunitate, avându-se în vedere asigurarea continuității între familie 
și școală pentru ca produsul procesului educațional – copilul de azi – tânărul de mâine, să fie apt a intra în 
comunitate, într-o societate în permanentă schimbare. 

Astfel, grădinița cu predare în alternativa educațională ”Step by step” pune foarte mult accentul pe 
implicarea directă a părinților, pe transparență totală prin invitatea acestora în sala de grupă în cursul zilei, 
printr-un grafic de prezență, aceștia participând la activitățile zilnice.  

În grădinițele Step by step, parteneriatele cu familia, cu comunitatea, ocupă un rol important în 
dezvoltarea conștiinței și conduitei morale a copiilor. Parteneriatul dintre grădiniță și părinți îmbracă mai 
multe forme: serbări, excursii, ședințe cu părinții, acțiuni de voluntariat, participarea părinților la activitatea 
educativă.  

 Din perspectiva istorică, educaţia părinţilor ca şi educaţia în general, este o necesitate, atât pentru 
creşterea şi educarea copiilor, cât şi ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector al 
democratizării educaţiei şi societăţii. 

 În declaraţia Universală a Copilului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. din noiembrie 1989, 
la care a aderat şi România, se precizează într-un articol, următoarele: „Copilul are dreptul să trăiască în 
familie şi să fie înconjurat cu dragoste şi înţelegere ... el are dreptul la educaţie, la cultură, la cunoaşterea 
tuturor valorilor umane şi a valorilor spirituale”.  

„Omul nu poate deveni om decât prin educaţie” spunea Imanuel Kant, educaţie pe care copilul o 
primeşte, desigur, în familie, în grădiniţă, dar şi de la comunitate.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR MANDRA ILEANA 
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA ȘUGATAG, MARAMUREȘ 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CUM SĂ CREȘTI AZI UN COPIL RESPONSBIL 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR - MANE IRINA AMALIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA” DEVA 

 
 Ca părinți, vrem întotdeauna să facem tot ce e mai bine pentru copiii noștri, ca ei să crească și să 

ajungă adulți sănătoși, fericiți, responsabili și conștienți de sine. În fiecare zi, părinții au sarcina de a lua tot 
felul de decizii, mici sau mari, care influențează foarte mult felul în care micuții se dezvoltă. Așa că, este 
de înțeles când stresul, timpul, vina și oboseala îi fac pe părinți să recurgă la strategii nepotrivite pentru a 
rezolva anumite probleme și a îndeplini anumite nevoi. Cu timpul însă, aceste strategii nefolositoare se 
acumulează și duc la dezvoltarea unor atitudini și comportamente pe care nu le-ar dori de la copilul lor. 
Printre acestea se numără și sentimentul pe care îl au unii copii, că totul li se cuvine și că au dreptul la tot 
ce primesc. În ultimii ani, mulți oameni care au sau nu copii au afirmat că există o creștere în rândul 
micuților cu astfel de atitudini. Toată lumea cunoaște cel puțin un astfel de copil, care crede că totul i se 
cuvine. Acești copii nu se deranjează să dea o mână de ajutor, cred că lumea se învârte în jurul lor, spun 
poate prea des „Vreau acum” și rareori exprimă recunoștință sau empatie.  

 Și, chiar dacă e ușor să dai vina pe alți factori, această creștere se poate datora în mare parte alegerilor 
pe care le fac părinții. Pe lângă faptul că le oferim prea multe lucruri, contribuie foarte mult și lipsa unor 
elemente importante de care copiii au nevoie, ca îndrumarea și înțelepciunea. 

 Există mulți părinți care s-au săturat de felul în care se comportă copiii și de atitudinea lor "că totul 
li se cuvine". Acest comportament îi frustreaza și îi derutează pe părinți, pentru că simt că au fost mereu 
alături de copilul lor și i-au oferit tot ce și-a dorit. Dar chiar asta poate fi problema!  

 Părinții din ziua de azi sunt de multe ori prea permisivi. Există o teamă de a le spune nu copiilor, de 
a-i înfuria sau de a le oferi șansa să dea greș. De asemenea, există și sentimentul că e de datoria părinților 
să-și facă fericit copilul tot timpul. Aceste atitudini pot duce la diminuarea setului de limite și reguli și la 
prezența unui părinte mult prea săritor, gata oricând să rezolve orice problemă. Prin urmare, copiii chiar 
pot ajunge să creadă că lumea se învârte în jurul lor și că regulile și consecințele nu se aplică și în cazul lor. 

 Ca părinți, este important să ne amintim că deciziile noastre influențează ce fel de copil creștem. 
Dacă ne dorim unul responsabil, care să nu creadă că totul i se cuvinte, iată ce trebuie să facem: 

1. Învață-l ce este empatia! 
 Empatia este o abilitate importantă pe care copiii trebuie să o învețe. Când îți ajuți copilul să-și 

dezvolte empatia, îl ajuți să înțeleagă, să respecte și să prețuiască credințele și opiniile celor din jur. Când 
este capabil să vadă lucrurile din altă perspectivă, va putea și el să își privească altfel propriile nevoi și 
dorințe. 

2. Învață-l ce este răbdarea! 
 Tehnologia poate fi utilă în multe domenii, dar ne poate face și să ne obișnuim prea repede să fim 

satisfăcuți pe loc. Mulți copii au deja probleme cu răbdarea, astfel încât această creștere a disponibilității și 
instantaneului informației și resurselor poate hrăni mentalitatea de tip „vreau acum, primesc acum”. Ca 
părinți, este important să îi învățăm pe copii cât de valoroasă este răbdarea. Creeaza limite și oferă 
oportunități copiilor ca să aștepte cu nerăbdare anumite lucruri. De exemplu, poate nu le vei da voie să își 
pună cercei în urechi până la 13 ani sau să primească jocuri video până la 10 ani. La scară mai mică, poți 
crea un program, astfel încât copilul tău să aștepte până după ce își face temele sau după cină pentru a se 
juca. 

 Tot ce vrem să transmitem este că nu putem întotdeauna să primim ce ne dorim, atunci când ne 
dorim!  

3. Învață-l care este valoarea banilor! 
 Suntem cei mai fericiți când și copiii noștri sunt fericiți. Și ce-i bucură mai mult decât să primească 

ce vor atunci când vor? Chiar dacă îți va fi greu să reziști tentației de a-ți răsfăța copiii cu tot felul de lucruri, 
este important să îi înveți valoarea banilor. Doar așa îi vei ajuta să înțeleagă că nu totul li se cuvine. Iată 
două sfaturi despre cum ai putea să faci asta: 

 Pune-i să economisească bani încă de când sunt mici! 
 Copiii ar trebui să aibă anumite responsabilități în casă, fără să fie plătiți pentru ele. Totuși, îi poate 

ajuta și le poate oferi un sentiment că sunt răsplătiți dacă le propui activități opționale care să le permită să 
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strângă bani. Asta îi poate învăța că trebuie să muncească pentru fiecare ban. De asemenea, le poate oferi 
libertatea financiară de a economisi și a cumpăra anumite lucruri pe care și le doresc. Acest gen de activități 
îi va responsabiliza și le va oferi un sentiment de mândrie atunci când le duc la bun sfârșit 

 Oferă-le o alocație pentru cumpărături! 
 De câte ori ai văzut copii plângând și țipând prin magazine pentru că își doreau o jucărie? E vina lor? 

Nicidecum. Chiar și adulții sunt dezamăgiți atunci când nu-și permit să cumpere ceva ce își doresc. Copiii 
nu au învățat încă să gestioneze astfel de emoții puternice și au tendința să-și comunice dezamăgirea prin 
lacrimi și țipete. Puteți evita o astfel de situație oferindu-i copilului vostru o mică sumă de bani atunci când 
mergeți la magazin și sansa de a decide singuri cum să îi cheltuie (sau să-i economisească). Procedând 
astfel, îl încurajezi să fie independent și responsabil atunci când ia propriile decizii și, de asemenea, previi 
mentalitatea de tip „dacă vreau, primesc”. Este important și să facilitezi o discuție despre luarea deciziilor 
și rezolvarea problemelor pe măsură ce decid cum să-și cheltuiască mai bine banii. 

4. Insuflă-i simțul responsabilității! 
 Există multe moduri prin care îți poți învăța copilul să fie responsabil. Iată câteva exemple: 
 Dă-i sarcini casnice potrivite pentru vârsta lui 
 Încurajează-l să participe la activități extrașcolare 
 Înscrie-l în programe de voluntariat 
 Permite-i să ia deciziile potrivite pentru vârsta lui 
 Oferă-i independența de care are nevoie la vârsta lui 
 Nu exagera cu lucrurile pe care le faci pentru el 
 Așteptările trebuie să fie pe măsura vârstei 
 Cere-i socoteală pentru ceea ce face și pentru alegerile pentru care optează 
 Încurajează-l să-și ia angajamente, să termine tot ce începe și fii pregătit să-i răspunzi adecvat 

dacă trebuie să rupă un angajament 
 Învață-l diferența dintre privilegii și drepturi  
5. Învață-l să fie recunoscător! 
 Este foarte important ca cei mici să recunoască și să aprecieze lucrurile, oamenii și oportunitățile pe 

care le au. Poți face asta dacă devii un model de comportament amabil și respectuos și dacă dai ceva înapoi 
societății. Îl poți învăța pe copilul tău cum să-și lărgească perspectiva despre lumea în care trăiește oferindu-
i șansa să dea ceva înapoi. O metodă bună prin care poți face asta este să îl înscrii ca voluntar și să donați 
lucruri pe care nu le mai folosiți celor nevoiași. 

6. Folosește-te de limite și pune toate regulile în aplicare! 
 Când alegi să fii prea permisiv cu copilul tău, este posibil să contribui la o atitudine de tipul „totul 

mi se cuvine”. Copiii au doar de câștigat dacă li se impun reguli și limite. Chiar dacă te simți mai bine pe 
moment și reușești să eviți o ceartă atunci când îți dai acordul pentru ceva, în cele din urmă s-ar putea să 
faci totul în dezavantajul copilului tău. Este important pentru copii să treacă prin dezamagiri și frustrări 
pentru a-și dezvolta capacitățile necesare de a face față anumitor situații. Când regulile nu sunt puse în 
aplicare, cei mici vor înțelege că au voie să facă ce vor, după propriile lor reguli. 

 Ca părinți, vrem să ne protejăm copiii, să-i facem fericiți și să-i creștem astfel încât să fie pregătiți 
pentru lume. Aceste dorințe pot duce uneori la strategii de creștere a copiilor care, deși par bune la 
momentul respectiv, s-ar putea să îi facă pe cei mici să creadă că totul li se cuvine. 

 De aceea, este important să ne amintim că jucăm un rol foarte important în dezvoltarea copilului și 
dacă acesta se va transforma într-un adult responsabil, bun și conștient de ce îl înconjoară sau într-unul care 
crede că are dreptul la tot și toate. 
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA! 
 

PROF. MANEA TATIANA 
GRADINITA NR.5 PP-BUFTEA 

 
 Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. 
 Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 

atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată una din 
perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de asimilare de 
informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente şi atitudini. 

 Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, citeasca si a deveni un bun exemplu la 
scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, psihologica, intelectual-cognitiva etc. 
Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile cu ceilalti. 

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. 

 Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

 Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

 “Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury). 

 Reguli esentiale in educatia si cresterea copilului pana la 7 ani 
 Invata-l sa se poarte frumos - bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
 Stabileste si impune reguli si limite in comportamentul copilului! 
  Comunica cat mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relatii solide intre parinti si copii; 

limiteaza timpul petrecut la televizor sau calculator si concentreaza-te in educatia lui pe arta conversatiei! 
  Invata-l sa iubeasca lectura si cartile - incepe inca de cand e bebelus citindu-i povesti, apoi, 

treptat, lasa-l pe el sa le exploreze pana cand invata sa citeasca si sa se bucure singur de ele! 
 Lasa-l sa se bucure de copilarie - nu incerca sa faci din el un geniu inainte de vreme; permite-i 

copilului sa socializeze, sa se distreze si relaxeze, dar mai ales sa se joace din plin. 
  Nu abuza in niciun fel de copil - fizic, emotional, verbal etc.; evita educatia cu "palma la fund" 

si concentreaza-te pe disciplina pozitiva! 
 Invata-l sa isi exprime emotii si sentimente; numai asa va reusi sa rezolve conflicte pe cale 

pasnica si sa-si controleze impulsurile sau sa renunte la agresivitate. 
  Invata-l sa spuna mereu adevarul! Si aceasta este o lectie pe care o invata cel mai bine de la 

tine! Copilul imita ceea ce vede si aude in jurul lui!  
 Petrece cat mai mult timp cu micutul tau - fii un parinte implicat si devotat, iar cei 7 ani de 

acasa vor oglindi efortul si calitatea timpului petrecut cu el! 
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https://www.copilul.ro/copii-2-3-ani/dezvoltare/Imitatia-in-dezvoltarea-copiilor-a7222.html


  Iubeste-l neconditionat si arata-i zilnic asta- iubeste-l indiferent de note, de cum arata, de 
performantele intelectuale, fizice sau de alta natura! Nu glumi pe seama lui, nu ii pune porecle si spune-i 
zilnic ca il iubesti. Demonstreaza-i acest lucru prin gesturi tandre - sarutari pe frunte, obrajori, imbratisari 
etc. 

 Elementul-cheie, definitoriu pentru dezvoltarea maximala a potentialului copilului ramane pregatirea 
parintilor pentru educarea copiilor. 

 Studiile arata ca in familiile cu ambii parinti, intre care exista o relatie maritala buna, este mai 
probabil sa existe o relatie satisfacatoare parinte-copil, ceea ce conduce la o dezvoltare optima a 
copilului. Mai precis, calitatea relatiei dintre parinti se afla in relatie cu aspecte precum: securitatea 
atasamentului copilului, strategiile de invatare, controlul impulsurilor si maturitatea emotionala (cf. 
Schaffer, 2005). Desigur ca si in familiile monoparentale este posibila asigurarea unei bune dezvoltari a 
copilului, insotita de reusita in formarea acestuia, intrucat fenomenele compensatorii (precum ambitia, 
dorinta de evidentiere in sens pozitiv) sunt foarte frecvente. 

 Dezvoltarea armonioasa a copilului este conditionata de crearea unui mediu familial armonios.  
Sa reflectam impreuna la mesajul unui poem, de Dorothy Law Nolte: 
Copiii traiesc cum invata ... 
Daca un copil traieste criticat,  
el va invata sa condamne. 
Daca un copil traieste în ostilitate,  
el invata sa se lupte. 
Daca un copil traieste ridiculizat,  
el va invata sa fie timid. 
Daca un copil traieste in rusine,  
el invata sa se simta vinovat. 
Daca un copil traieste in toleranta,  
el va invata sa fie rabdator. 
Daca un copil traieste incurajat,  
el va invata sa aiba incredere in sine,  
Daca un copil traieste in corectitudine,  
el va invata sa fie just. 
Daca un copil traieste in aprobare,  
va invata sa se placa pe sine. 
Daca un copil traieste in acceptare si prietenie,  
atunci el invata sa gaseasca iubire oriunde in lume. 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. ELENA MANOLACHE,  
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 39 PLOIEȘTI 

 
 ,,Familia a fost și este un mediu de regenerare a resursei umane, dar și al formării personalității 

viitorilor adulți” (E.Bonchiș, 2011, p. 19). Ea devine pentru copil un mediu natural, unde el se simte în 
siguranță, protejat, unde se poate manifesta liber, acest lucru contribuind la dezvoltarea fizica, dar mai ales 
psihică, a copilului.  

 Cei mai importanți ani din viața unui copil sunt anii pe care acesta și-i petrece exclusiv în sânul 
familiei, în care el descoperă principiile si regulile lumii în care trăiește. De aceea, familia trebuie să 
utilizeze metode pozitive de creștere a copilului, pentru că este mult mai usor să previi comportamentele 
negative ale acestuia, decât să le schimbi, după ce ele au devenit un mod de viață.  

In cei șapte ani de acasă, copilul trebuie să crească înconjurat de dragostea și căldura părintească. 
Acest lucru presupune centrarea atenției pe copil, înseamnă susținere, suport afectiv și încurajare, 
capacitatea de a fi apropiat de copil, de a fi atent la nevoile sale și de a-i arăta acest lucru. Foarte importantă 
este prezența mamei care este resimțită de copil ca o necesitate și nu este deloc suficientă în dezvoltarea 
personalității copilului. E. Stănciulescu, (1997, p.111) preciza: ”Relația mamă – copil a fost transformată 
în cheia înțelegerii procesului de umanizare și socializare a copilului. Mama devine, dacă nu al doilea 
Dumnezeu, măcar instrumentul prin care acesta trasează destinul copilului: întreaga dezvoltare intelectuală 
a acestuia, reușita sa școlară, integrarea sa socială, totul este pus pe seama relației cu mama, care este 
considerată o prezență indispensabilă și de neînlocuit.”  

 În zilele noastre, influența familiei înseamnă implicarea în egală măsură, atât a mamei, cât și a tatălui, 
în viața și educația copilului. Acest lucru presupune ca cei doi să aibă aceeași unitate de măsură în aprecierea 
copilului, unitate de cerințe și reguli clare. Stilul parental pe care îl promovează familia are un rol esențial 
în formarea personalității copilului, deoarece ,,copiii învață ceea ce trăiesc.” 

 
Bibliografie: 
- Bonchiș, Elena - Familia si rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iași, 2011. 
- Stănciulescu, Elisabeta - Sociologia educației familiale, Editura Polirom, Iași, 1997. 
 

419

 



 ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 
 

PROF. MANOLACHE FLORINA - AURORA 
LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI, JUD. GORJ 

 
Educației în familie a fost, este si va rămâne o temă importantă pentru societate. 
Doua scenarii posibile 
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 

copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele. 

 Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „D-l Goe…”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Respectul începe de acasă, de aceea e timpul sa impui si să oferi respect în casă 
 Pentru mine, cei 7 ani de acasă însemna mai mult reguli de bun simt, igiena, respect, pe care un 

copil trebuie sa le învețe de la părinți, pana să meargă la școală. 
1.să asculți pe cineva cind îți vorbeste 
2. să nu vorbesti cu gura plina 
3. să te speli pe maini dupa ce ai fost la toaleta...sau cand vii de undeva 
4. să spui adevarul 
5. să nu fii agresiv 
6. să dai buna ziua/la revedere 
7.să îți asumi responsabilitatea pentru ce faci 
8.să respecți pe cei din jur 
9. să nu scuipi pe strada 
10. să nu vorbești urat 
11. să nu te intinzi pe masă cand mănânci 
12. să nu te urci cu picioarele încălțate în pat 
13.să respecți proprietatea personala si a celorlalți (sa nu strici/distrugi) 
14.să spui multumesc 
15. să te speli pe dinți seara/dimineața 
16 să nu te scobesti in dinti/ori alte parti... cand vorbesti cu cineva/public  
 Apoi, în cei 7 ani se "predau" lecții grele de educatie care pregateau copilul pentru acel prag de 

desprindere. Multe energii, timp, nervi si frustrari copilaresti se derulau...părinții țineau mult la acea 
educatie, copiii o inghiteau pe nemestecate. Astazi, 7 ani de acasa simbolizeaza un anumit standard minim, 
dar cumva obligatoriu, în care trebuie sa se încadreze odraslele noastre care se încapățâneaza să accepte 
încadrarea. E drept, și părinții s-au adaptat, mulți au renunțat la standardele astea, de voie sau de nevoie, 
dar a ramas așa, o umbra de parfum de trecut, un fel de deziderat și, de ce să nu recunoastem, un fel de 
termen de comparație. 
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IMPORTANȚA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 ÎNV. MANOLE LUMINITA  
 ŞCOALA. GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD 

 
 În această lume în permanentă schimbare, aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel, unii părinţii 

aleargă după un anumit confort financiar, își petrec tot mai puțin timp alături de copiii lor și uită de una din 
cele mai importante datorii ca părinte și anume educația. 

 „A avea cei şapte ani de acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună cuviinţă tot timpul, în 
orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu bunicii, cu rudele, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc.  

 Cei şapte ani de acasă reprezintă educaţia pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. 
În primii ani de viaţă copilul învaţă primele reguli de politeţe de la părinţi şi bunici, deprinde primele reguli 
de bună purtare. Această perioadă este esenţială pentru orice copil în conturarea şi achiziţionarea unui 
comportament social corect, urmat apoi de perioada şcolară în care învăţătorul şi dascălii pot să confirme 
şi să consolideze normele de conduită civilizată deprinse în familie.  

 Fiecare moment din primii ani de viaţă poate fi pentru copil un prilej din care copilul să înveţe de la 
cei din jurul său: părinţi, bunici şi chiar dascăli, cum trebuie să se comporte acasă, la şcoală, la teatru, în 
vizită, la joacă sau în parc. Toate persoanele aflate în jurul copiilor le dau sfaturi zilnice acestora încă de la 
cea mai fragedă vârstă. Îi îndeamnă: 

 Spune „Sărut mâna” când te întâlneşti cu cineva cunoscut! 
 „Nu vorbi cu gura plină!” 
 Spune „te rog” când ceri ceva! 
 Spune „mulţumesc” când primeşti ceva! 
 Ţinând cont de aceste sfaturi zilnice copilul învaţă să fie politicos, învaţă buna cuviinţă bunele 

maniere şi aplică regulile nescrise ale lumii în care trăim: îşi aşteaptă rândul la şcoală sau la locul de joacă, 
spune „mulţumesc”, „te rog” şi respectă drepturile celorlalţi. Acum învaţă că dacă este politicos şi are un 
comportament frumos cu cei din jur, ceilalţi, vor fi, la rândul lor, politicoşi cu el.  

 Este adevărat că cel mai uşor copiii învaţă imitând, copiind anumite gesturi, atitudini şi 
comportamente ale adulţilor în jurul cărora trăiesc. Educaţia copiilor constă în ceea ce trăiesc copiii în 
familie.  

 Părinţii sunt primii educatori ai propriului copil şi pentru a avea succes trebuie să spună mereu 
adevărul, să aibă bune maniere atât cu adulţii din jur cât şi cu copiii, nu trebuie să abuzeze de copil, ci să 
fie alături de el emoţional. Unii părinţi îşi focalizează atenţia asupra copiilor şi încearcă să le ofere cea mai 
bună educaţie, iar alţii din prea multă iubire le iartă orice greşeală şi fac să fie catalogaţi drept copii cărora 
„le lipsesc cei şapte ani de acasă”. Exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată copilului 
pentru faptele sale bune sunt cea mai preţioasă recompensă. De aceea este important ca părinţii să-i laude 
ori de câte ori se dovedesc a fi bine crescuţi. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea 
pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui sau ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau 
agresarea fizică. 

 Părinţii sunt cei care, prin propriul lor comportament, transmit copiilor învăţăminte prin care îi 
formează respectuoşi şi demni de respect la rândul lor sau, dimpotrivă, le transmit învăţăminte care, din 
păcate, nu sunt de fiecare dată demne de urmat, ci sunt nişte exemple de rătăcire, de deviere de la viaţa 
cuviincioasă a adulţilor din jurul lor. De ceea ce învaţă în această perioadă de la părinţi depinde integrarea 
lor în societate, depinde modul în care vor fi agreaţi de cei din jur şi bineînţeles modul în care-şi ordonează 
viaţa şi stilul de viaţă alături de cei dragi. De la cea mai mică vârstă, din familie, copilul trebuie să înveţe 
să utilizeze formulele potrivite de salut, modurile simple de a cere ajutor sau de a împărţi anumite lucruri 
cu ceilalţi. De asemenea regulile elementare de igienă precum spălarea mâinilor sau a celor de servire a 
mesei utilizând tacâmurile sunt utile şi ajută copilul în momentul în care acesta intră într-un mediu nou, 
necunoscut.  

 Majoritatea părinţilor zilelor noastre lasă însă aceste lucruri în seama grădiniţei şi a şcolii considerând 
aceste instituţii responsabile de introducerea regulilor şi formarea comportamentelor cu toate că însuşirile 
dobândite în această perioada ca: spiritul de competiție; altruismul; cooperarea; atitudinea pozitivă față de 
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diverse sarcini devin stabile pentru tot restul vieții. Educaţia micilor şcolari ar fi mai uşoară dacă respectul 
pentru cel de lângă noi ar veni de acasă şi nu am încerca să spunem şi să credem că totul ni se cuvine.  

 Avantajele implicării familiei în educația copiilorconstau în faptul că: 
 Mediul familial oferă momente de predare de care cadrele didacticenu pot beneficia; 
 Copiii petrec mai mult timp acasă decât la școală, de aceea părinții îi cunosc cel mai bine, 

interacționează cu fiecare și nu se așteaptă vreo răsplată dacă îșiajută copilul să reușească; 
 Se observă o schimbare semnificativă, imediată a copiilor atunci când părinții își învață copilul; 
 Copiii ai căror părinți se implică au note mai mari, achiziții academice pe termen lung, atitudini și 

comportamente pozitive; 
 Se adâncesc achizițiile elevilor dacă implicarea părinților este corelată cu cea de la școală; 
 Părinții care își ajută copiii obțin un câștig în încrederea în ei înșiși și în copii; 
 Părinții care colaborează cu școala sunt avocați puternici pentru comunitatea din jurul școlii. 
 În concluzie, familia are o funcţie educativă. Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru 

prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este cea mai necesară şcoală de omenie în care 
părinţii pot forma adolescentul, tânărul şi adultul de mâine cu toate componentele celor „şapte ani de acasă”. 
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EDUCAŢIA ŞI FAMILIA 
 

MÁNTÓ MONICA-EMESE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MOLNÁR JÓZSIÁS” 

TG. SECUIESC  
 
 Dacă pornim de la afirmaţia lui Loaisel „în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este 

mai valoros pe lume – omul de caracter”, putem considera că factorul principal în formarea personalităţii 
este familia. 

Îmi aduc aminte de momentele de aşteptare a naşterii copiilor mei, şi acum retrăind aceste clipe 
împreună cu copiii mei la naşterea nepoţilor. Din clipa în care un copil soseşte într-o familie, părinţii sunt 
responsabili de educaţia acestuia, pentru că comportamentul socio-relaţional al copilului este influenţat în 
mare parte de modul în care părinţii exercită acţiunile educative pentru formarea şi dezvoltarea 
personalităţii acestuia. 

Toţi ştim, că familia este prima şcoală a copilului, aici învaţă cum să se comporte în viaţă şi în 
societate.  

Ce înseamnă educaţia în familie? Toţi părinţii îşi pun această întrebare, pentru că educaţiai se asociază 
cu şcoala. 

Factori importanţi pentru o educaţie eficientă ar fi un climat afectiv care asigură copilului siguranţă, 
condiţii cât mai bune de viaţă şi nu în ultimul rând relaţiile între părinţi şi copii care fac posibil buna 
comunicare între ei. 

Părinţii sunt primii educatori, care prin vorbe, gesturi, comportamente îl fac pe copil să capete mai 
multă încredere în el. Părintele este un model de viaţă pentru copil, iar acesta îl imită în fapte şi vorbe.  

Autoritatea în familie trebuie manifestată cu calm şi cu măsură evitând exagerările, care de cele mai 
multe ori pot fi dăunătoare. Există familii în care tatăl este autoritatea supremă, iar mama întăreşte acest 
lucru în faţa copilului ori de câte ori acesta face ceva rău. În aceste familii, copilul este traumatizat, trăieşte 
cu teama de a fi pedepsit. În consecinţă el va deveni timid, izolat, fără încredere în forţele proprii. Mai 
târziu, când scapă de sub tutela părinţilor, aceşti copii vor fi agresivi, se vor revolta.  

Un alt caz nu demult întâlnit, un băiat dintr-o familie cu un climat afectiv exagerat este egoist, lui 
trebuie să i se ofere totul de-a gata, nu este supus nici unui efort fizic şi intelectual. De aceea în relaţiile 
dintre părinţi şi copii trebuie să existe un simţ al măsurii. Părinţii trebuie să cunoască foarte bine 
personalitatea copilului pentru a şti ce fel de atitudine să adopte în relaţiile cu el. Ei trebuie să fie mereu 
consecvenţi în ceea ce cer copilului şi dorinţa acestuia. 

Nu toţi părinţii manifestă înţelegere faţă de nevoile copilului. De mic, copilul simte nevoia să fie în 
centrul atenţiei. El vrea să fie ascultat atunci când relatează cum şi-a petrecut o zi la grădiniţă sau la joacă; 
să picteze împreună cu părinţii ceea ce l-a impresionat; să asculte o poveste sau chiar să fie un mic actor 
alături de părinţi. De multe ori părinţii, pe motiv că sunt obosiţi, nu dispun de timp pentru copii şi le refuză 
aceste plăceri. În astfel de cazuri copilul se simte neglijat, respins şi se închide într-o lume a lui. Părintele 
trebuie să lase deoparte problemele ce-l preocupă sau oboseala şi să se apropie de sufletul copilului, să-l 
facă să simtă că este important în familie. 

Mijloacele cele mai accesibile pe care părinţii le pot utiliza în munca educativă sunt jocul şi jucăria. 
Pentru copil aproape orice activitate este joc. A-l opri pe copil din joc înseamnă a-i frâna dezvoltarea 

fizică şi psihică. Jocul constituie o modalitate deosebit de importantă de modelare a viitoarei personalităţi.  
 Copilul trebuie lăsat să se joace cu jucării accesibile vârstei lui. În jocurile sale copilul preia sarcini 

ale adultului. Prin aceste jocuri copilul îşi îmbogăţeşte bagajul de cunoştinţe, îşi dezvoltă priceperi şi 
deprinderi, învaţă să respecte nişte reguli. Jocurile trebuie să fie îndrumate de un adult fără a deranja 
spontaneitatea copilului.  

Familia este cea care îl introduce încet pe copil în viaţa de zi cu zi, îl pune în contact cu lumea 
înconjurătoare, îi oferă modele umane pe care copilul să le urmeze sau să le respingă. De la părinţi, copilul 
învaţă primul abecedar al muncii. Tot părinţii sunt cei care le dezvoltă voinţa, perseverenţa, spiritul de 
iniţiativă, curajul - trăsături care marchează personalitatea copilului. 
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IMPORTANTA CELOR ,,7 ANI DE ACASA ,, 
 

EDUCATOARE MANZU IULIA 
 
 Pana la varsta de 7 ani, copilul primeste educatie de la parinti, ceea ce vizeaza formarea personalitatii 

si comportamentul copilului pana merge la scoala. Prin cei 7 ani de acasa intelegem un copil bine crescut, 
care stie sa fie respectos atat cu cei de varsta lui cat si cu adultii (sa salute, sa spuna multumesc, sa manance 
frumos, sa spuna ,,te rog ,,). 

 Educatia, bunele maniere si principiile morale sunt foarte importante pentru ca, copilul, sa se 
adapteze in societate. Un copil cu cei ,,7 ani de acasa ,,va fi un copil care se va integra mult mai usor in 
societate decat unul caruia ii lipseste aceasta educatie. 

 Perioada vietii cea mai buna pentru educatie este copilaria intrucat se face mai usor instruirea si 
formarea caracterului psiho-social. Parintii si in general familia sunt cei care asigura nevoile elementare si 
protectia copilului, acestia avand o influenta atat de puternica asupra lui, incat contribuie la crearea 
profilului moral si spiritual al acestuia, influentandu-l astfel toata viata. Daca copilului ii lipseste din partea 
familiei nevoia de confort fizic si afectiv, pe viitor acesta va avea sentimente de neincredere in propriile 
sale forte, teama, indoieli de sine dar si de rusine. Familia trebuie sa incurajeze si sa indrume copilul, sa ii 
arate ce e bine si ce e rau. 

 Influentele educative care sunt exercitate asupra copiilor de catre familie se pot manifesta atat direct 
cat si indirect prin conduita membrilor familiei . Copiii preiau prin imitatie si invatare modelele de conduita 
oferite de parintii acestora, reprezentand primul model social cu o mare influenta asupra copiilor privind 
formarea conceptiei de viata si a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si valori 
sociale. 

 Procesul instructiv-educativ al copilului trebuie facut cu grija si afectiune in concordanta cu etapa de 
dezvoltare in care se afla el, fara a- l solicita prea de timpuriu cu informatii (lucruri) ce nu sunt pe masura 
fortelor lui, oferindu- i si cerandu-i numai ce nu-i depaseste capacitatea lui de intelegere si invatare. 

 In familie se formeaza deprinderea de a avea o viata sanatoasa, o conduita igienica individuala si 
colectiva, acestea fiind bagajul educativ al copilului. Activitatile pe care le desfasoara copilul alaturi de 
familia sa, consolideaza anumite deprinderi si abilitati ce contribuie la autonomia copilului, convietuirea 
sociala, sanatatea, igiena si protectia lui. 

 Odata ajuns la varsta prescolara, la educatia copilului participa atat familia cat si educatorul (ea), 
slefuind astfel ceea ce a realizat familia si completand cu notiuni noi cunostintele copilului. 

 Cunostintele asimilate de copil in ,,cei 7 ani de acasa ,,isi pun accentul in ceea ce devine copilul mai 
tarziu si anume – OM. Este perioada cea mai importanta a unui om care poate fi comparata cu fundatia 
(temelia) unei cladiri. 

 Comportamentul parintiilor il influienteaza in mod direct pe copil, acestia fiind un exemplu pentru 
el. Asa cum ne crestem si educam copiii, asa vor trai si se vor manifesta pe viitor. 

 Copiii cresc si se formeaza in viata intr-un univers pe care il creeaza parintii. 
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FAMILIA CONTEMPORANĂ ȘI POTENȚIALUL EDUCATIV AL 
ACESTEIA-FACTOR IMPORTANT ÎN REUȘITA ȘCOLARĂ A COPILULUI 

 
MARC MARIANA-LUMINIȚA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN SLAVICI ȘIRIA, JUDEȚUL ARAD 
 
"Faptul că ai un pian nu te face pianist, dar naşterea unui copil sigur te va face părinte."- Michael 

Levine 
  
Copilul se dezoltă și este o ființă umană cu o triplă geneză: biologică, psihologică și socială. Omul se 

naște ca entitate biologică cu toate caracteristicile speciei umane, psihologic vorbind, fiecare individ are 
propria sa istorie și în ceea ce privește mediul social, unde se va dezvolta și va crește, aici va intra în contact 
și va fi influențat de o sumedenie de modele comportamentale și influențe externe sub incidența cărora se 
va dezvolta. 

Factorii sociali ce acționează în mod direct cuprind familia și școala, factori care influențează reușita 
școlară. 

Conştientizând că fiecare copil are nevoie de atenţie atât din partea dascălilor la clasă, cât şi din partea 
părinţilor acasă, trebuie să ne străduim împreună şi să reuşim să punem în valoare ceea ce el are bun şi să 
dezvoltăm însușirea respectivă, să-l îndrumăm pe un anumit traseu în viaţă. 

Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice şi părinţi este justificată de scopul comun al 
acestora – educarea fiinţei umane în devenire. Esenţial este ca cei doi factori să-şi dirijeze acţiunile spre 
realizarea acestui deziderat. 

Familia este locul unde copilul primește primele noțiuni, aici până la vârsta școlarității își însușește o 
mulțime de informații, comportamente și reguli. „Școala de pe genunchii mamei”, adică de la naștere până 
la școlaritate este decisivă pentru reușita viitorului școlar. Aceasta pentru că într-o familie cu o educație și 
principii care cuprind valoarea și reușita, cu un climat afectiv constant, ce nu caută să subestimeze calitățile, 
nici să le ignore, se va clădi un copil cu premisele dezvoltării firești către viitorul adult pe o traiectorie ce 
vizează evoluția. 

Suportul de care are nevoie copilul este imens. În cadrul familiei acesta găsește iubirea de care are 
nevoie, părinții acordându-i suportul moral-afectiv, material și educațional pentru dezvoltarea acestuia. 

Familia are rol esenţial în educarea copiilor, prin tonalitate şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea 
sa culturală şi gradul ei de integrare socială, constituie un mediu educativ determinant.7F

8 
În funcţie de schimbările economice şi culturale din societate s-au produs schimbări în potenţialul 

educaţional al familiei. Efectele acestor schimbări se constată, în special, la copii care încep un ciclu de 
educaţie instituţionalizată, învăţământ preşcolar sau şcoală primară. Educatoarele şi învăţătorii cunosc 
faptul, că o serie nouă de copii “reprezintă un tablou mozaicat de individualităţi, fiecare fiind un produs 
diferit, din foarte multe puncte de vedere.8F

9 Cele mai multe caracteristici diferenţiale denotă mediul de 
provenienţă grefat pe structura nativă a fiecărui subiect.  

Posibilitatea de dezvoltare a personalităţii este favorizată de atmosfera paternală, care se referă la 
asigurarea condiţiilor optime de creştere: hrană, ambianţă, spaţiu individualizat, igienă, estetică, grijă pentru 
echilibru psihic, încurajarea şi stimularea maturizării. De altă parte, un mediu defavorizant induce ideea 
unui spaţiu închis, terifiant, determinat de hrană superficială, habitat insalubru, atmosferă brutală, pierderea 
securităţii şi inducerea propriei fragilităţi.9F

10 
 Secolul nostru a adus transformări vieţii de familie, din punct de vedere social, mai ales, ca urmare 

a industrializării şi urbanizării şi, pe cale de consecinţă, mari schimbări din punct de vedere psihologic şi 
pedagogic. Referindu-ne la familia contemporană, putem afirma că este caracterizată de o constelaţie de 
probleme şi de situaţii, care de multe ori o fac inaptă de a şi le rezolva singură. 

 Ca instituţie iniţială de formare şi educaţie a copilului, familia se găseşte de multe ori în contradicţie 
cu şcoala şi chiar cu comunitatea socială sau profesională. Ca unitate / cuplu de adulţi, ea trăieşte drama 

8 Gabriela Kelemen Copilul cu dificultăţi de îănvăţare Editura Universităţii « Aurel Vlaicu » Arad 2007, p.54. 
9 Elvila Creţu, Probleme ale adaptării şcolare, Editura ALL, Bucureşti, 1999, p. 29.  
10 Anton Ilica, Pedagogia modernă, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2006, p. 25. 
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complexităţii situaţiilor economice, culturale şi relaţionale din epoca noastră. Ca grup de adulţi care 
construiesc împreună valori sociale, tradiţii şi propria cultură, familia simte prima apăsarea problemelor 
legate de recesiunea economică, de criza culturii şi de dificultăţile de comunicare interumană din ultimii 
ani. Paradoxal, cu cât se perfecţionează mai mult mijloacele de comunicare în masă, se simte o lipsă de 
comunicare interumană, în sensul relaţiilor socio-afective şi de aceea se extinde preocuparea de a optimiza 
şi eficientiza, în general, dar şi în diferite domenii, relaţiile dintre oameni, comunicarea afectivă şi tehnicile 
de negociere, cooperare şi colaborare.  

Familia trebuie înţeleasă în special ca un grup uman de bază, dar şi ca realitate determinată de relaţiile 
dintre părinţi şi copii precum şi de legături determinate de succesiunea generaţiilor şi de viaţa domestică în 
comun.10F

11  
Familia oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează, 

pentru viaţă, fiind un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. Are rolul 
central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii ce stau 
la baza structurării personalităţii individului.  

Statusul socio-economic vizează rangul pe care familia îl ocupă în societate, exprimat prin cuantumul 
veniturilor şi prestigiul ei. Acesta se suprapune şi interacţionează cu nivelul cultural şi climatul psiho-social 
din interiorul familiei. Cea mai importantă variabilă a acestui status este nivelul de educaţie al părinţilor, 
venitul familial, valori economice, bunuri. Un nivel mai înalt de educaţie al părinţilor corelează în mod 
pozitiv cu atitudinea lor faţă de educaţie şi faţă de şcoală în special.11F

12 
În familie, copiii sunt crescuţi, socializaţi, protejaţi şi îşi apropie valorile culturii şi ale moralei. Cum 

în familie se realizează integrarea primară socială a copilului, la şcoală se va începe integrarea secundară.  
De aceea, modul de relaţionare din familie, climatul afectiv şi modelul socio-cultural al acesteia sunt 

vitale în integrarea socială şi constituirea comportamentelor sociale. Prin relaţiile sale cu mama, cu tata şi 
cu fraţii, copilul se integrează în relaţiile sociale, se apropie de societate, îşi cunoaşte valoarea şi începe să-
şi formeze imaginea de sine. 

 Primii ani de viaţă, în sânul familie sunt promotorii proceselor de descoperire a propriei persoane, al 
cunoaşterii de sine, al identificării persoanei. Adaptarea la societate şi apoi integrarea în relaţiile sociale se 
petrec la nivelul relaţiilor de familie. Învăţarea primelor comportamente sociale, prin imitaţie şi prin 
interacţiune, se produc în prima copilărie şi e dependentă de tipul relaţiilor din familia de origine.  

Din punctul de vedere al dezvoltării individuale familia oferă:  
- primul grup social în care copilul exersează comportamente sociale şi se descoperă pe sine; 
- climatul de siguranţă afectivă necesar dezvoltării componentelor personalităţii atât la vârstele mici, 

când este determinant, cât şi mai târziu, când constituie factor de echilibru şi compensare în rezolvarea 
problemelor sociale;  

- este primul mediu de creştere şi dezvoltare intelectual, motivaţional, afectiv, estetic, moral; 
- reprezintă modelul prim al comportamentelor sociale viitoare; 
- constituie legătura biologică de bază a individului; 
- este cadrul de dezvoltare a individualităţii şi posibilitatea valorizării individuale datorită încărcăturii 

afective care îi leagă pe membrii ei; 
- constituie o legătură între trecut şi viitor.12F

13 
Misiunea părinţilor pare simplă, enunţată sub formă de principii şi modalităţi de acţiune, dar în 

realitate nu e deloc aşa, deoarece viaţa îi solicită pe multiple planuri consumându-le energie şi timp. 
 Puţinul timp rămas pentru copii, uneori şi anumite condiţii obiective, îi obligă să găsească 

“înlocuitori” – bunici, rude, vecini, etc.  
Creşele şi grădiniţele îi suplinesc dar nu-i pot înlocui pe de-a-ntregul. În ceea ce priveşte persoanele 

la care apelează pentru a prelua o parte din misiunea lor, acestea au în mod firesc mentalităţi şi principii 
educative diferite de ale lor. Aşa fiind, părinţii vor trebui să dea dovadă de mult tact pentru a nu-i pune pe 
copii în situaţia de a alege între cele două atitudini diferite, ei nefiind încă destul de maturi pentru a o face.  

Rezultatul va fi dezorientarea: copilul nu va mai şti ce e bine şi ce e rău, care dintre educatorii săi are 
dreptate şi trebuie ascultat şi care nu. Pe de altă parte, sub pretextul lipsei de timp şi în virtutea dreptului 

11 Ecaterina Adina Vrasmas, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002, p. 10. 
12 Anton Ilica, Dorin Herlo O pedagogie pentru învăţământul primar Editura Universităţii « Aurel Vlaicu » Arad 2005, p.117. 
13 Ibidem, p. 11. 
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lor de a se bucura de tinereţe, unii părinţi îşi încredinţează copilul de la cea mai fragedă vârstă bunicilor 
pentru al creşte, iar ei îl “vizitează” când pot. Acest mod de a proceda are consecinţe şi mai grave. Pe plan 
afectiv, copilul îi recunoaşte pe bunici drept părinţi, iar pe cei adevăraţi ca pe nişte oaspeţi care vin din când 
în când să se joace cu el şi să-i aducă daruri. Pe planul formării personalităţii lui, părinţii vor întâmpina 
dificultăţi mari din simplul motiv că nu-şi cunosc propriul copil. Aceste anomalii îşi vor spune cuvântul 
mai târziu, când vor putea afecta bunul mers al activităţii şcolare a copilului.13F

14  
Se constată că un număr destul de mare de elevi întâmpină dificultăţi sau au un ritm lent în raport cu 

ceilalţi în ceea ce priveşte achiziţiile şcolare solicitate de Curriculum-ul Naţional. Situaţia este pentru unii 
elevi o permanenţă, pentru alţii, accidentală. 

Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, 
între părinţi şi copiii acestora având drept cauze lipsa de experienţă cât şi lipsa spiritului de echipă, atât la 
unii cât şi la ceilalţi. 

De aceea, trebuie să identificăm cauzele dificultăţilor la învăţare, precum şi măsurile pe care le putem 
lua pentru evitarea instaurării unui decalaj irecuperabil, a insucceselor cronicizate sau chiar a abandonului 
şcolar.  

Literatura de specialitate, identifică între factorii care determină inadaptarea şcolară şi insuccesul 
şcolar, trei categorii: factori care ţin de elevi (caracteristici anatomo-fiziologice şi psihologice), factori care 
ţin de şcoală şi de condiţiile pedagogice şi factori care ţin de familie şi de mediul sociocultural în general. 

Randamentul școlar sau performanțele școlare sunt rezultatul confluenței mai multor factori care 
influențează și sunt implicați în activitatea de învățare. 

Imaturitatea biologică și psihică a părinților și situația economico-financiară fac imposibil suportul 
de care are nevoie copilul, iar studiile arată că mulți copii care aparțin unor asemenea familii, nu au 
randamentul scontat, dar s-a descoperit că există situații similare și în cazul familiilor cu o situație 
economică ridicată.Ponderea în acest caz o deține climatul afectiv-emoțional, cunoașterea și aplicarea 
regulilor educaționale, stilul de viață familială. 

Mediul familial degradat care la ora actuală a luat o oarecare amploare datorită faptului că multe 
familii divorțează, părinții trăiesc separat, are la nivelul suportului de care trebuie să beneficieze copilul 
atât lacune din punct de vedere sentimental, cât și material. 

Randamentul școlar în astfel de cazuri este negativ, insuccesul este cel care caracterizează nereușita 
școlară. Randamentul scăzut și rezultatele școlare slabe se manifestă printr-o atitudine de respingere a 
programului de studiu și de învățare, iar copiii au legături sociale slab consolidate cu colegii și profesorii. 

Experienţa la catedră, mi-a arătat că atitudinile şi performanţele şcolare ale elevilor, sunt influenţate 
în foarte mare măsură de climatul educativ familial. Elevii cu rezultate slabe sau cu probleme psiho-
comportamentale, trăiesc deseori într-un climat tensionat, caracterizat prin instabilitate, prin dezacorduri 
între cei doi părinţi cu privire la educaţia copilului şi prin culpabilizări reciproce. 

Rolul şcolii devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea unui parteneriat 
eficient profesor- elev- părinte este unul dintre dezideratele actuale ale procesului instructiv- educativ, 
deziderat care are în vedere o integrare optimă a copiilor pentru obținerea succesului școlar. 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. MARCHIȘ ADRIANA-OANA 
LICEUL ORTODOX ,,R. CIOROGARIU ,,-G.P.P. NR. 23, ORADEA 

 
Consider că cea mai mare calitate a unui om în societate este educația primită în primii ani de viață, 

cunoscuți sub sintagma de ,,cei 7 ani de acasă ,,. Educația din primii ani de acasă definește în mare măsură 
viitorul copilului, ca școlar, apoi adolescent, iar mai târziu ca adult. 

Aceasta este responsabilitatea unică și indubitabilă a părinților, ce ține de creșterea copilului acasă, 
în familie, de la naștere până la școală.  

Părerea mea este că cei 7 ani de acasă arată educția primită în familie, acasă, de aici decurgând și 
denumirea, căci școala și mediile educaționale ulterioare nu pot decât să confirme/infirme, sau să 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă cea mai importantă perioadă din viața unui om, deoarece constituie 
procesul de educare a copilului de către părinți, și în același timp de formare a copilului ca persoană unică 
și independentă în mijlocul familiei în primă instanță, iar mai târziu în societate. 

Cei 7 ani de acasă înseamnă o bună creștere, adică o dezvoltare armonioasă ce implică: formarea unei 
personalități independente, puternice și sigure pe propriile capacități, un comportament adecvat și 
cuviincios în orice situație, respect, bunătate și compasiune pentru ceilalți, bune maniere în societate, 
respectarea regulilor de bază, morale, civice, religioase, precum și o atitudine pozitivă față de orice situație 
din viață. Toate aceste lucruri reprezintă cheia successului către adaptarea copilului într-o societate mereu 
în schimbare și dezvoltare, precum și în dezvoltarea unor relații bune cu cei din jur. 

Însă consider că educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre 
copil şi părinţi, procesul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Un copil care este iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi 
creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 

 Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia și chiar 
el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face, astfel se simte important și 
deschis. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca 
regulile să nu se transforme în disciplină de fier. 

Totodată educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că fiecare copil înţelege 
lumea în mod diferit în funcție de vârstă si de dezvoltarea psihică.  

La vârste fragede copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău și nu poate vedea dincolo de propriile 
nevoi. Este necesar fixarea de limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă anumite reguli. La 
această vârstă e important a învăţa formulele de politeţe, care se pot deprinde ușor, zi de zi din familie, căci 
copilul învaţă prin imitaţie. 

Mai târziu copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al răului, 
este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa comportamentului 
său, apreciază recompensele, dar conştientizează şi semnificaţia pedepsei. De asemenea, este momentul 
pentru învăţarea bunelor maniere: ce se cuvine şi ce nu se cuvine la masă, în oraș sau la grădiniță.  

Învăţarea bunelor maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele 
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial.  
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Spre școlaritate copilul devine tot mai independent, de aceea este necesară dezvoltarea capacității de 
comunicare cu cei din jur, copii şi adulţi, precum ar fi: să poarte o conversaţie cu adulţii, să îşi argumenteze 
punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, să se exprime 
liber. După această perioadă intervine educarea în mediul școlar. 

Astfel, consider că un copil cu cei ,,7 ani de acasă ,,este un copil care trebuie să aibă în principal prin 
educaţia primită „acasă“ un anumit grad de autonomie, să fie ordonat, civilizat, cuminte, să aibă un nivel 
rezonabil de politeţe învăţat din regulile impuse de familie, un limbaj oral dezvoltat care să-i permită să 
comunice corect și eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla 
fricile şi emoţiile, precum şi capacitatea de relaţionare socială cu copii de aceiași vârstă, dar și cu adulți, 
adică să fie un copil dezvoltat armonios.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR MARCU ADRIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION CREANGĂ” PIPIRIG 

 

 
 
 De foarte multe ori, când ne supară atitudinea sau comportamentul unui copil ne gândim că nu este 

educat corect „nu are cei șapte ani deacasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită 
ori nu și-a însușit diverse norme ori reguli de politețe.La vârsta prescolară, copilul are nevoie de modele 
de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn 
cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasă, așa mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici 
amândoi pentru că mâncăm sănătos tot ce ne dă mami.” Astfel va exista o încercare de concordanțăîntre 
imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine.În cei șapte ani copiii pot învăța să mănânce sănătos 
, să -și formeze deprinderide autoservire; ordine și igienă. Deasemeni învață să -și facă curțeniela masă, la 
locul de joacă și să -și exprime propriile nevoi.Tot în această perioadă copiii învață regulile debune maniere 
si comportament.Și pentru că in zilele noastre educația timpurie se face de la o vârstă mult mai fragedă, noi 
educatoarele contribuim alături de părinți la educarea micuților.Împreună, părinții și educatoarele ne 
străduim să le formăm un limbaj corect (fară greșeli de pronunție, dezacord dintre părțile de vorbire etc). 
Grădinița are un rol important în a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurator (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc). Tot acum învață să împartă jucăriile cu alți copii, să dăruiască ca să primească, 
să facă schimb. Lucrând cu copiii, aceștia învață să -și concentreze atenția asupra lucrului pe care îl 
realizează și să fie perseverenți și motivați dacă se poate. Copilul este pregatit sa primească informatii. De 
aceea, este important cum sunt transmise aceste informatii, de către cine si în ce mod. Acum trebuie să- i 
învățăm cum și când trebuie să salute sau să se prezinte corect . Este bine să felicităm copiii de fiecare dată 
când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, să-i recompensăm pentru că în acest mod vor reţine 
mult mai repede regula. 

Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul iși petrece cel mai mult timp cu familia, in special 
pana la vârsta de 3 ani acum, iar membrii ei au cea mai mare influentă asupra lui. Incă de la naştere, fiecare 
etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar 
dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate 
palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în 
contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Spiritul de competiție, altruismul, cooperarea și atitudinea 
pozitivă față de diverse sarcini sunt câteva din însușirile dobândite in această perioadă care devin stabile 
pentru tot restul vietii. Iar altele influentează dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, 
devalorizat si pedepsit destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendințe de a incalca 
normele ori nu va fi încrezator in fortele proprii.Inainte de a judeca un copilși de a-i pune o etichetă, gândiți-
vă ceva mai mult la ceea ce se ascunde in spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către 
ceilalti.Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.În 
acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune maniere şi, 
dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important este ca 
părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii îi vor 
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imita cu precizie de 90%.Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate 
pe etape. Dacă micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: 
„te rog”, „poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în 
momentele în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă. 

Această expresie definește insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii șapte ani de viată. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informații, de memorare si de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj.  

Cu cât părintele este mai echilibrat, cu atât copilul va fi mai cooperant. In functie de valorile tale 
morale, de temperamentul si stilul de comunicare din familie, va fi nevoie sa intervii pentru ca anumite 
reguli sau limite să fie respectate de copil. Părinti, iubiti-vă copiii si străduiți-vă să-i ajutați să devină 
OAMENI ! 

 
BIBLIOGRAFIE : 
1.P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002 
2.„Cum să ne creștem copiii?”, Danion Vasile, Editura Sophia, București, 2012 
3. www.didactic.ro 
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 ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI 
 

 PROF. MARCU ILEANA  
 GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL TEMEREȘTI 

 
 Familia, este fără îndoială, factorul decisiv pentru devenirea copilului ca adult. Baza ereditară şi 

climatul educaţional reprezintă „prima buclă” din spirala procesului formator în interiorul căreia se 
formează cele mai importante comportamente adaptative pe care se construieşte personalitatea.  

 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

 Dacă părintele reușește să îl facă pe copil să folosească un limbaj decent și să aibă un comportament 
civilizat înseamnă că a fost făcut abia primul pas către o educație bună, frumoasă, corectă. Urmează, 
desigur, o lungă, anevoioasă și complicată cale de urmat pentru transformarea micuțului într-un adult de 
succes.  

 Deprinderile de comportare civilizată și de politețe sunt aspecte de bază în procesul instructive 
educativ. Politețea este o deprindere care începe să se formeze de la cea mai fragedă vârstă - vârsta 
antepreșcolară și preșcolară. Copilul trebuie obișnuit să salute, să ofere ceva, să mulțumească pentru un 
serviciu făcut, să facă un serviciu cuiva din proprie inițiativă și nu cu intenția de a fi răsplătit, să- și ceară 
scuze ori de câte ori este cazul. Acestea constau din obișnuirea copilului de a folosi unele formule de politețe 
potrivit situației.  

 Din chestionarele completate de părinți în cadrul activităților de consiliere reiese tot mai des faptul 
că aceștia au tot mai multe așteptări de la cadrele didactice în ceea ce privește educația copiilor lor. Simpla 
transmitere de informații științifice nu îi mai satisface. Ei solicită tot mai mult ca micuțul să aibă parte de o 
educație completă la școală, recunoscând că nu au timp pentru a face ei acest lucru acasă. În schimb, sunt 
mereu susceptibili cu privire la modul în care este făcut acest lucru în școală, propun mereu metode și soluții 
mai mult sau mai puțin viabile și corecte, emit judecăți de valoare cu privire la orice eveniment care are loc 
la școală, sunt hiperprotectori cu proprii copii în defavoare 

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. În familie se dezvoltă sprinjinul 
de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. 
În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală 
şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind 
bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. 

 Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

 Primii şapte ani sunt cei mai importanţi şi definitorii în educaţia atitudinilor şi obiceiurilor 
individului. Relaţiile care se stabilesc între părinţi şi copii în acest interval vor determina raporturile ce vor 
exista între părinţi şi copii în anii ce urmează. Creşterea şi educarea unui copil implică o relaţie umană, iar 
aceasta nu se reduce la reguli şi legi. Îngrijirea şi creşterea unui copil este o sarcină foarte dificilă care cere 
maturitate şi responsabilitate.  

BIBLIOGRAFIE  
1.  Ionescu, M., Educația în familie – repere și practici actuale, Editura Cartea Universitară București, 

2006.  
2. Anghelescu, C., 1990, Zi de zi cu copilul. Editura Medicală, Bucureşti. 
3. Palaghia, C., Miftode, V., Implicaţii ale parteneriatului dintre şcoală şi comunitate în formarea 

responsabilităţii la elevi, în Revista de economie socială 

432

 



EDUCAȚIA ÎN FAMILIE, CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. MARCU IULIANA-MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PROF. M. SÎMBOTIN”  

CÂRLIGELE, VRANCEA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PROFESOR PANAITE C. MAZILU”  

BROȘTENI, VRANCEA 
 
Familia este izvorul vieții pe pământ, fiind prima Biserică întemeiată din iubire pentru om de către 

Dumnezeu. Cea dintâi familie a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai, iar nu pe pământ, având ca preot şi 
martor pe Însuși Dumnezeu: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a 
făcut, a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1, 27). 

Iubirea reciprocă a celor doi soți asigură familiei un climat de bună înțelegere, armonie, acestea fiind 
sursa tuturor bucuriilor şi al bunurilor dintr-o casă. Neînțelegerile dintre soț şi soție comportă consecințe 
grave, nu numai pentru acea familie cu copii, părinți şi celelalte rude, ci şi pentru întreaga societate, atât în 
plan material, cât şi în plan spiritual. 

Familia este compusă, pe lângă soț şi soție, şi din copii. Pentru a arăta legătura între cei doi şi urmașii 
lor îl citez pe psalmistul David care spune „Ferice de omul ce-şi va umple casa de copii” (Psalmul 126, 5). 
Însuși Mântuitorul binecuvântează copii: „Şi aduceau la El copii, ca să-şi pună mâinile peste ei, iar Iisus le-
a zis: Lăsați copii să vină la mine şi nu-i opriți… Şi luându-i în brațe i-a binecuvântat punându-şi mâinile 
peste ei” (Marcu 10, 13-16). 

Familia este mediul în care se pregătesc noi generații de creștini şi astfel educaţia este foarte 
importantă în cadrul familiei. Sfântul Policarp spunea în lucrarea sa ,,Către Filipeni”: „Să învățăm şi pe 
femeile noastre să trăiască în credinţa dată lor, în dragoste şi curăție, fiind devotate bărbaţilor în toată 
sinceritatea şi să iubească pe toţi deopotrivă cu desăvârşită înfrânare şi să educe copii lor în frica lui 
Dumnezeu”14F

15.  
Încă de la naştere copilul este blând şi receptiv la bine. Dacă noi, oamenii mari, în lupta cu patimile 

depunem foarte mult efort, la copil, în mediu duhovnicesc, virtuţile se dobândesc uşor şi cu repeziciune. 
Creşterea duhovnicească a copilului este influenţată de imitarea părinţilor şi a adulţilor din jurul lor. Dacă 
copilul va fi martorul unor comportamente de milostenie faţă de cei aflaţi în nevoie, atunci în inima lui vor 
fi sădite milostenia şi sensibilitatea faţă de aproapele.  

Privind rugăciunea în sânul familiei, în primele secole creştine, rugăciunea în familie se făcea în 
comun împreună cu slujitorii. De regulă, stăpânul rostea rugăciunea iar ceilalți repetau cu voce scăzută 
după el. Şi astăzi, pentru a-i obişnui pe copii cu rugăciunea, părinţii pot rosti cu voce tare rugăciunile ştiute.  

Astfel, copiii învaţă atât rugăciunea, cât şi vremea la care trebuie rostită aceasta, cultivându-se un 
comportament moral-religios. Odată cu învățarea rugăciunii, copiii vor deprinde cum să-şi facă semnul 
Sfintei Cruci. Sfântul Ioan Gură de Aur sfătuieşte mamele creştine: ,,Mamelor, întâi de toate, învăţaţi-vă 
pruncii să se însemneze cu semnul crucii chiar înainte ca ei să fie în stare să facă acest lucru: însemnații 
voi. Când vor creşte mai mari, urmăriţi ca ei să se însemneze singuri, încet, fără grabă şi cu luare-aminte”15F

16. 
Urmează din acel moment ca mama să-l înveţe primele rugăciuni, să-i unească mânuţele la rugăciune 

în faţa icoanei, să-l înveţe a se închina, să-l ducă la Biserică la sfintele slujbe şi mai ales pentru a se spovedi 
şi împărtăşi cu Sfintele Taine. Indiferent de preocupările copiilor (ştiinţă, tehnică sau artă), părinţii au 
datoria de a supraveghea locul acestora în viaţa de zi cu zi a copiilor pentru a nu deveni o patimă ce-i 
îndepărtează de Dumnezeu şi le împiedică dezvoltarea vieţii duhovniceşti. Sfântul Apostol Pavel afirmă; 
,,Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit 
de ceva” (I Corinteni 6, 12). 

Părinţii sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu şi a copiilor lor, de aceea vor fi pedepsiți de către ei. 
De copii în viaţa aceasta, iar de Dumnezeu în cealaltă viaţă, deoarece au neglijat icoana lui Dumnezeu, 

15 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1994, p. 169; 
16 N. E. Pestov, Cum să ne creştem copiii, Editura Sophia, Bucureşti, 2005, p. 45; 
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omul, educarea copiilor lor, formarea creştinească şi mântuirea lor sufletească. Deci, părinţii sunt 
răspunzători şi faţă de Dăruitor şi faţă de dar. 

Sunt necesare mame bune întrucât o bună mamă creştină este sprijinul familiei, al societăţii, al 
Bisericii şi al Neamului. Numai cu sfinte mame creştine, asemenea Maicii Domnului şi marilor chipuri de 
sfinte mame creştine, se poate crea o lume de bună calitate. 

Sfântul Ioan Gură de Aur este categoric în ceea ce priveşte neglijarea misiunii de părinte creştin: ,,Pe 
părinţii care neglijează sufletul copiilor îi socotesc mai criminali decât pe ucigaşii copiilor, căci ucigaşii 
despart trupul de suflet, pe când aceşti părinţi aruncă în focul gheenei şi sufletul odată cu trupul”16F

17.  
Din cele prezentate putem concluziona că, familia creştină proclamă şi dă viaţă adevărurilor 

evanghelice, este un spaţiu eclesial convergent spre Biserică în totalitatea ei. Ea este un factor de misiune 
creştină, de propovăduire a lui Hristos, de strălucire a slavei divine în umanitatea ce constituie Biserica 
Dumnezeului celui viu „stâlp şi temelia Adevărului” (I Timotei 3, 15). 

 

17 Gheorghe Badea, Flori alese din învăţătura Sfântului Ioan Gură de Aur, Editura Sfântul Mina, Iaşi, 2008, p. 47; 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MARCUȚ OANA-DANIELA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „AVRAM IANCU” – ZALAU JUD. SALAJ 
 
 Familia are un rol important în creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului încă din primele clipe 

de viață ale acestuia. Cei șapte ani de acasă reprezintă niște ani puțin față de cât de mult înseamnă cu 
adevărat. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne referim la faptul că acesta este bine crescut, 
ştie să fie politicos, știe să se comporte cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Copilăria este cea mai important etapă din viață, unde educația reprezintă un rol fundamental. Încă 
din primii ani de viață, copilul încearcă să copieze comportamentul părinților, aceștia devenind un model 
demn de urmat. 

 Părinții sunt primii educatori prezenți în procesul de dezvoltare fizică, socială și cognitivă a copilului. 
Ei sunt primii oameni care dau sfaturi, implementează reguli și îi învăță bunele maniere, pregătindu-i astfel 
pentru societate. Prin urmare părinții au un rol important în furnizarea de informații despre lume, despre 
lucruri și despre mediul înconjurător, exercitând o influenţă atât de puternică, încât urmele ei rămân deseori 
întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al copilului. 

 În familie copilul începe să se cunoască pe sine şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod 
constant în devenirea sa ca adult. Aceste modele pot varia, în funcție de mediul familial în care se află 
copilul. Când părinții își neglijează copiii, neimplementându-le o firmitură de educație va apărea acel 
sentiment de neîncredere, teama de viitor sau îndoieli de sine, copiii find predispuși de mult eșec emoțional. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult pe ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta perioada este cea mai importantă, reprzentând piatra de temelie pe care se clădeşte o fiinţă cu 
diverse deprinderi și aptitudini, cu un comportament normal sau deviant. Modul în care părinții se manifestă 
prin comportament în fața copiilor v-a influența modul de viață al copilului din viitor. 

 
BIBLIOGRAFIE 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

ȘCOALA GIMN. NR. 133 BUCUREȘTI 
PROF. ÎNV. PREȘC.: MARDALE GABRIELA 

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

Dar educaţia primită în cei șapte de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. 

Dragostea părinţilor 
 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament subliniază. Copilul care se simte apreciat 
de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

Vârstele 
 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

 De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
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curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

 În opinia mea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească 
reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este 
important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, 
tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie 
înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  

 Educatia primita in familie 
 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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 ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
  

 PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR MARELE MIHAELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOROCENI, JUD. IAȘI 

 
 ,,O vorbă bună rostită la timp înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună căzută la timp 

potrivit înviorează pământul.” 
 Principalele mijloace de educație și instrucție în educarea copilului sunt școala, societatea, educatorii 

și nu în ultimul rând părinții. 
 Familia ocupă locul principal în educarea copilului alături de ceilalți factori educaționali. În familie 

copilul își însușește primele deprinderi cât și primele modele comportamentale. Familia are 
responsabilitatea de a forma cetățeanul de mâine. 

 Modernizarea rapidă a societății pune la îndoială dacă familia de astăzi mai are timpul necesar pentru 
a-și îndeplini responsabilitățile educative. Din păcate din ce în ce mai multe familii acuză lipsa de timp, 
grijile vieții zilnice, minimalizând rolulul de factor educativ. Multe familii s-au destrămat în urma plecărilor 
masive în srăinătate fie a unuia dintre părinți sau chiar a ambilor. În aceste cazuri de cele mai multe ori 
copiii rămân în grija bunicilor, care deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor, le lipsesc 
pregătirea psihopedagogică și experiența. 

 În familie copilul trebuie să se simtă iubit, ocrotit. Familia este aceea care trebuie să asigure păstrarea 
sănătății fizice, a creșterii și dezvoltării normale a copilului. Copilul trebuie să aibă un regim igienico- 
sanitar necesar unei dezvoltări armonioase, să respecte un program zilnic ( ore de somn, activități, joc, 
plimbări ). 

 Părinții ar trebui să-și consolideze o relație de dragoste față de proprii copii și să-și dorească ca 
aceștia să aibă succes și performanțe în viață. Acest lucru devine realizabil cu condiția ca părinții să 
cunoască personalitatea propriului copil. Principalul factor care dezvoltă personalitatea unui copil este 
educația. 

 De-a lungul timpului s- a observat că un rol important în educația copilului îl are mediul sau climatul 
familial. Un climat favorabil are efecte pozitive asupra formării copilului ca cetățean, ca om. Climatul 
negativ, nefavorabil împiedică formarea unui comportament pozitiv. 

 O familie severă care impune reguli cu măsură de ordine, disciplină, seriozitate va fi capabilă să 
educe un copil, să-i formeze principii sănătoase asupra societății, a școlii. 

 Aplicarea pedepselor de natură fizică duce la dezvoltarea unui copil timorat care mai apoi va ascunde 
părinților greșelile făcute și își va căuta afectivitatea și înțelegerea în altă parte ((găști, bande ). 

 Copiii care provin din familii permisive se adaptează cu dificultate în colectivele de școală.Ei trăiesc 
cu impresia că totul li se cuvine și că pot face tot ce vor. 

 În cadrul lectoratelor cu părinții, învățătorul trebuie să intervină cu tact și calm pentru a echilibra 
comportamentul permisiv/ sever al familiei. Părinții trebuie să înțeleagă că sunt prima verigă a sistemului 
educativ și că sunt responsabili în formarea comportamentului copilului. 

 Subliniez faptul că în copilărie are loc constituirea și apoi dezvoltarea conduitelor fundamentale 
adaptative, se constituie și se structurează însușirile personalității, se dezvoltă caracteristicile cogniției și a 
celor intelectuale, a afectivității și motivației, a atitudinilor și sociabilității. 
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FAMILIA- STARTUL ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MĂRGINEAN ADRIANA CORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BISTRIȚA, BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
Familia reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. Aici se trezesc şi încep să se dezvolte 

puterile latente ale sufletului personal; aici începe copilul să iubească (pe cine şi cum?), să creadă (în ce?) 
şi să sacrifice (cui şi ce?); aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său; aici se descoperă în sufletul 
copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare; aici devine copilul un om mic, din care 
mai apoi se dezvoltă o mare personalitate sau un pungaş mărunt.  

Familia este nucleul în care copilul se formează ca om. Ea are un rol decisiv în ceea ce priveşte 
viitorul social şi spiritual al copilului, pentru că ştim că există evenimente care-şi pun pecetea asupra 
mentalităţii individului, respectiv al copilului. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. 

Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi educaţie 
aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. 

Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va 
raporta la societate. Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă (doar în cazul 
unui sistem nervos foarte puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic în familie şi societate); părinţii 
care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu (unii ajung delicvenţi); 
părinţii care denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfăţ şi severitate, vor forma un tânăr 
dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile sociale.  

Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la 
maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se autoeduce. 
Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale omului sunt în 
mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. Greu va înţelege extrovertirea unei persoane 
în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate şi altele asemenea, cineva 
crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la 
nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu. 

Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de 
a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care 
nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec social şi spiritual? Se pare că aceasta depinde de 
puterea de autoeducare a copilului dar şi de persoanele cu care intră în contact. Persoanele care intră în 
contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în copilărie, tind să-i judece, dar soluţia este să-i ajute să 
se integreze, dovedind răbdare şi altruism. Vor primi în schimb fericirea celuilalt ca stimulent asupra 
propriei fericiri. Adică cel ce unge cu miresme pe altul, el mai întâi miroase frumos. 
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Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: 
1. Familia se preocupă de dezvoltarea fizica a copiilor 
Familia asigura hrana și îmbrăcămintea copiilor, îi ferește de pericole, le lasă timp de joacă, le crează 

condiții cât mai bune de odihnă și se îngrijește de sănătatea lor. Un regim rațional de viață nu poate avea 
decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. Familia îi formează copilului primele deprinderi de 
igienă personală și socială și îl obișnuiește să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru 
bunăstarea organismului.  

2. Dezvoltarea intelectuală 
În cadrul familiei copilul își însușeste limbajul.Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea 

exprimarii copilului depind de munca depusă de părinți în această direcție. Familia se preocupă și de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observație, memoria și gândirea. 
Părinții încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru a le putea înțelege. 

3. Educația morală a copiilor 
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politețea, cinstea, 

sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. În 
realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta cel mai mult. Părinții le spun copiilor ce e bine și ce e rau, 
ce e drept și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în comportamente. Aceste noțiuni îl ajută pe copil să se 
orienteze în evaluarea comportamentului sau și a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie 
sociabil, să fie un bun coleg și prieten. 

4. Familia contribuie la educația estetică a copilului  
Părinții sunt cei care realizează contactul copilului cu frumusețile naturii (culorile și mirosul florilor, 

cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu viața socială (tradiții, obiceiuri stravechi, etc). 
 ,,Simţămintele de valoare pot înflori numai într-o atmosferă în care fiecare este apreciat, greşelile 

sunt iertate, comunicarea este deschisă şi regulile sunt flexibile – genul de atmosferă care se găseşte într-o 
familie dedicată.” – Virginia Sătic 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR 
 
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 

atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă 
 Această perioadă de timp este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece 

copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea este important 
cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

 Pentru prima copilărie familia este mediul educativ și prima instituţie de educaţie morală . Pentru 
orice persoană este mediul natural cel mai favorabil de formare, dezvoltare şi afirmare a copilului, asigurând 
condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează 
concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

 Cei ,,şapte ani de acasă’’își pun amprenta asupra destinului fiecărui om. Dar și lipsa lor înseamnă 
același lucru. Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ 
este reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile 
și își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie. Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani 
de acasă” definește tot bagajul de cunoștiințe acumulate în primii șapte ani de viață.  

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, iar 
membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un 
exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi 
până la conduita celui mic la şcoală. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă posibilitatea unei 
exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii adecvate 
în diferite situaţii. 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, care să le ofere sentimentul de 
siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce disciplină în planul 
mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. 

În ,,cei șapte ani de acasă, elevul învață deprinderi de autoservire, de ordine, igienă, curățenie și 
exprimarea propriilor nevoi. Învață să-și exteriorizeze trăirile, sentimentele și emoțiile. Își însușește bune 
maniere și comportament adecvat în diverse situații. I se transmite cum să relaționeze cu ceilalți, cum să 
răspundă la diverse provocări ale mediului înconjurător dar și consecvența, concentrarea atenției, 
perseverența în realizarea unei sarcini, alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil sau pe lângă copil este bine să fie considerate 
intervenţii educative, ele devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca 
modele relaţionare în funcţie de care îşi structurează personalitatea. 

Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții. Acestea sunt 
spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini. Părinții trebuie să 
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înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional sunt necesare toate 
ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu măsură și la timp, 
orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

Mediul familial are un rol esenţial în educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială 
de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate 
domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care 
trăieşte primii ani din viaţă. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune, limite clare şi bine 
precizate, respect, deschidere şi comunicare, recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor, confidenţialitate şi 
încredere reciprocă). Este important, așadar, să le transmitem micuților învățămintele pe care le considerăm 
noi necesare pentru un om respectuos și demn de respect la rândul său.  

 Cei şapte ani de viaţă ţin de respect şi comportament corect în relaţia cu ceilalţi. Respectul faţă de 
părinţi, de bunici, de cei apropiaţi se transmite mai departe către profesori, prieteni şi colegi deopotrivă. 
Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-cuviinţă 
pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea. 

 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult 
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 EDUCATIA IN FAMILIE 
DESPRE CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 
 PROF. INV. PRESC. MARGINEAN NICOLETA 

 GPP NR. 2 OLTENITA 
 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că este educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au 
parte în familie. 

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Potrivit psihologilor, primul pas 
în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. 
„Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat să 
indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru 
mamă, cât şi pentru copil”, explică specialistul, precizând că această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în 
special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi.  

 Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea copilului  
 Psihologul spune că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în 

braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, nu 
refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, 
mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl înconjoară”, punctează psihologul. În jurul vârstei 
de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, cu condiţia de a asigura un mediu 
sigur pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum fac multe 
mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă 
ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea interesant”, explică ea. La dezvoltarea 
armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea permanenţei obiectului 
(conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care se dezvoltă în jurul vârstei 
de un an).  

 Tot acum, se dezvoltă limbajul si este foarte important ca mama să vorbească în permanenţă cu 
copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul adulţilor de a vorbi „pe 
limba bebeluşilor” în preajma celor mici, nu trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe 
copil să progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. Spre exemplu, 
putem spune «hai să păpăm», dar să adăugăm imediat şi «hai să mâncăm». 

 Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special 
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că 
trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe 
masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă”, exemplifică psihologul.  

 Crizele de personalitate - o etapă normală. Cum le gestionăm ? 
 După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. 

„Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru 
părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni 
lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”, spune 
psihologul. După ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă în „simptomele” unui copil 
răsfăţat, pe termen lung. 

 Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să 
abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se 
dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. „Şi aici, este mai 
bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi pentru asta”.  
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După 5 ani înţeleg regulile. 
 Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri 

(trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile 
dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot 
fi depăşite fără un ajutor de specialitate. 

 Politeţea - oglinda familiei 
 Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de 

politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz 
îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută 
şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor 
vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se 
vorbeşte pe un ton răstit.. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. 
„Un copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, 
acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze 
profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“.  

 Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“  
 Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 

anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială. 

 Părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici 
propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma 
alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi 
necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece:„Copilăria 
e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una 
reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
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IMPORTANȚA CELOR “7 ANI DE ACASA” PENTRU ȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MARIAN MELANIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” PITEȘTI 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de 
acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă 
cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează adulții. 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l invăţa să scrie, să citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
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FAMILIA - PRIMA ŞCOALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MĂRICUȚ MĂRIOARA 
LICEUL TEHNOLOGIC FLORIAN PORCIUS RODNA 

 
"Ca primă şcoală de viaţă şi de credinţă - afirmă Papa -familia este chemată să formeze noile generaţii 

la valorile umane şi creştine pentru că, orientându-şi viaţa după modelul lui Cristos, să-şi formeze o 
personalitate armonioasă". În această îndatorire educativă, "atât de decisivă pentru persoana umană" – 
familia trebuie să poată conta şi pe "sprijinul şcolii, al parohiei şi al diverselor grupări bisericeşti care să 
favorizeze o formare integrală a fiinţei umane". 

Încă de la începutul secolului trecut, Kant scria: "Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja 
modele după care se îndreaptă copiii. Dar pentru a-i face pe aceştia mai buni, este necesar să facem din 
pedagogie un studiu; altfel, nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educaţia este încredinţată unor oameni 
cu pregătire rea". 

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, modificarea statutului copilului, dispersia familiei, 
încercarea de a restitui prestigiul educaţiei familiale (pe care l-a avut până la introducerea învăţământului 
obligatoriu), progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la înţelegerea faptului că 
orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia părinţilor. Şcoala 
capătă astfel o misiune suplimentară.  

Au existat întotdeauna educatori excelenţi şi părinţi iubitori, care nu şi-au pus probabil atâtea 
probleme şi totuşi au reuşit foarte bine; dar poate că acest lucru era mai uşor într-o lume foarte statornică, 
în care tradiţia avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generaţie sau două, relaţiile 
dintre părinţi şi copii, dintre adulţi şi tineri, apare mai vădită în consideraţia pentru copilul ce "are 
semnificaţia de recunoaştere intimă şi profundă a valorii persoanei copilului şi de încredere în potenţialul 
lui de dezvoltare" (Osterrieth).  

Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative 
ce se exercită asupra copilului. 

 Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în 
şcoală şi de la comunitate. 

 Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni 
dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

 Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 
 Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 

părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 
 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care 
ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare 
în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului 
cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la 
controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 
nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate.  

Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev 
fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. 
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„IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA...” 
 

PROF. INV. PREȘC.: FEȘTEU ADINA-MIRELA/MACARIE AMALIA 
ȘC. GIMNAZIALA „M. EMINESCU” IGHIU – GRADINIȚA CU P.N. IGHIU, 

JUD. ALBA 
 
Mediul în care copilul se dezvoltă psihic și fizic în primii șapte ani de viață se imprimă și se 

depozitează în interiorul acestuia ca o condiție de bază care îl va defini ca om pentru tot restul vieții. Cu 
alte cuvinte, primii șapte ani de viață pot fi numiți drept o „carte de vizită” sau un album a cărui file vor fi 
mereu răsfoite. Cei șapte ani vor fi decisivi în modul de integrare al copilului în societate, în modul de 
însușire a valorilor moral-civice. 

Dacă mediul de viață al primilor șapte ani e caracterizat de agresivitate, impulsivitate, egoism, copilul 
va deveni un indezirabil. Iar dacă mediul de viață al primilor șapte ani e caracterizat de calmitate, răbdare, 
înțelegere, copilul se va putea adapta ușor în orice grup social.  

În prima parte a celor șapte ani, copiii tind să imite tot ceea ce văd în jur, astfel orice activitate a 
părinților sau a persoanelor din jurul acestora are o mare influență și o consecință totodată. Părinții trebuie 
să știe că sunt precum o oglindă în fața copiilor lor, astfel stilurile parentale se reflectă în comportamentul 
copiilor lor. Părinții trebuie să fie responsabili, să conștientizeze că în fond ei sunt niște educatori.  

În cea de-a doua parte a celor șapte ani, copilul începe să dea dovadă de independență, să-și dezvolte 
autonomia prin diverse reacții, unele mai bune, altele mai puțin bune. De exemplu: atragerea atenției prin 
opoziție, negativism, contrazicere, imitare adulți prin preluarea unor cuvinte sau gesturi, creșterea gradului 
de maturizare în gândire sau comportament etc. Este de datoria părinților să managerieze aceste situații, 
astfel încât copilul să preia doar elementele corecte, necesare procesului devenirii ca persoană unică, 
independentă, funcțională. 

Educația nu presupune o cursă în a vedea cât de repede scrie, citește sau socotește copilul. Primii 
șapte ani nu ar trebui dedicați scrisului și socotitului, cum pentru mulți părinți aceste lucruri par obligatorii. 
Mai degrabă, acești șapte ani ar trebui dedicați însușirii unor norme, reguli de comportament, formării unor 
deprinderi esențiale în demersul viitor al copilului. 

Primele deprinderi de formare a personalității copilului în familie constituie suportul dezvoltării 
ulterioare. Totodată, în familie se dobândesc primele experiențe de cunoaștere și experiențe de viață. 
Familia este prima care contribuie la însușirea limbajului, la formarea deprinderilor de comportament, 
elemente esențiale pentru parcursul educativ al copilului din grădiniță. Climatul psihosocial, relațiile 
intrafamiliale, nivelul cultural al familiei sau nivelul socioeconomic reprezintă factori determinanți în 
dezvoltarea psihofizică a copilului. La grădiniță, copilul vine cu un bagaj bine definit pe care va construi 
mai departe și va adăuga alte și alte lucruri. Astfel, familia este un real suport al grădiniței. 

În concluzie, precizez importanța celor șapte ani de acasă prin faptul că aceștia sunt punctul de plecare 
în educarea corectă a copilului și „cartea de vizită” care îl va însoți pentru tot restul vieții. 
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EDUCAŢIA PERMANENTĂ ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MACARIE LARISA MĂDĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARAȚI 

 
Educația permanentă este unul dintre conceptele fundamentale ale pedagogiei contemporane, dar care 

a fost intuită de mult timp, în primul rând de clasicii pedagogiei universale. De pildă, Comenius nota în 
secolul al VII-lea că pentru fiecare om, viața sa este o școală de la naștere până la moarte. 

Educaţia permanentă înseamnă, deci, educaţie pe tot parcursul vieţii. Continuitatea este principiul 
fundamental al educaţiei, conform căruia fiinţa umană este supusă influenţei educaţionale încă de la naştere. 
Totodată, ea presupune și integrarea tuturor influențelor educaționale din spațiul social, de la cele formale, 
din cadrul instituției școlare, la cele nonformale și informale. 

Educaţia permanentă se impune, ca idee călăuzitoare în elaborarea formelor de educaţie. De aceea 
analiza cercetărilor actuale în domeniul educaţiei permanente este o necesitate obiectivă pentru promovarea 
gândirii şi acţiunii pedagogice, pentru că devine posibilă, prin acţiunile în spiritul educaţiei permanente, o 
sinteză a gradelor şi profilurilor de învăţământ, a instituţiilor educaţionale, întemeiate pe logica proceselor 
educaţionale şi desfăşurate potrivit unui sistem format din unităţi funcţionale integrate. 

Ea reprezintă un sistem educaţional deschis, compus din obiective, conţinuturi, forme şi tehnici 
educaţionale, care asigură întreţinerea şi dezvoltarea continuă a potenţialului cognitiv, afectiv şi acţional al 
personalităţii, contribuie la dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor de autoeducaţie, la formarea de 
personalităţi independente şi creative, fiind nemijlocit legată de diagnoza şi prognoza educaţiei, de 
programarea şi de inovarea pe un termen lung a educaţiei. 

Obiectivele generale ale educaţiei permanente au fost definite de Paul Lengrand  
în felul următor: 
a) crearea de structuri şi metode favorabile formării/dezvoltării personalităţii umane pe tot parcursul 

existenţei sale; 
b) pregătirea personalităţii umane pentru autoinstruire şi autoeducaţie. 
Realizarea acestor obiective generale solicită o nouă politică a educaţiei, capabilă să anticipeze 

sistemul de învăţământ de mâine, care va fi mai mult decât juxtapunerea a două părţi separate astăzi: 
instituţia educaţională şi educaţia adulţilor, care trebuie unificate într- un singur proces continuu. Acest 
proces, care angajează o amplă reformă socială, impune proiectarea unui sistem educaţional global, 
conceput ca „cetate educativă” . În cadrul unui sistem educaţional global, fiecare nivel, treaptă, disciplină, 
dimensiune şi formă a educaţiei presupune elaborarea unor obiective specifice educaţiei permanente, 
operaţionalizabile în funcţie de particularităţile fiecărei comunităţi educative naţionale, teritoriale şi locale. 

În mod esenţial, educaţia permanentă este condiţionată de libertatea tuturora de a participa la viaţa 
culturală şi de descientizarea într-o măsură ascendentă a muncilor profesionale, de participarea directă şi 
responsabilă a maselor la conducerea şi organizarea vieţii colectivităţilor. 

Educaţia permanentă reprezintă o direcţie importantă de evoluţie a activităţii de formare/ dezvoltare 
a personalităţii, care urmăreşte valorificarea tuturor dimensiunilor şi formelor educaţiei proiectate şi 
realizate pe tot parcursul existenţei umane şi în orice moment al existenţei umane. 

Conţinutul educaţiei permanente include toate elementele intereducaţionale şi chiar extraeducaţionale 
posibile într-un câmp psihosocial din ce în ce mai extins, cu o variabilitate a fenomenelor, care solicită 
multiple abordări interdisciplinare: istorice, antropologice, economice, ecologice, psihologice, sociologice, 
filozofice [1]. 

Educaţia permanentă nu se identifică cu nicio instituţie şcolară sau preşcolară, cu activităţile 
organizate sau informale, cultural-profesionale pentru adulţi, colective sau individuale, întemeiate pe o 
metodologie clasică sau liberă. Ea trebuie înţeleasă ca un sistem de obiective, metode şi tehnici educaţionale 
clasice şi moderne, validate şi capabile să dezvolte însăşi educabilitatea, o mobilă şi continuă deschidere 
educaţională în conformitate cu condiţiile de muncă şi de viaţă ale generaţiilor de oameni şi ale fiecărui 
individ în parte. 

Ea nu este deci o simplă continuare a educaţiei tradiţionale, dar reprezintă o serie de noi abordări ale 
unor elemente esenţiale pentru existenţa fiecăruia, începând prin însuşi sensul acestei existenţe. Ea permite 
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să se descopere o multitudine de situaţii fundamentale, în care indivizii apar într-o nouă ipostază, şi aduce 
soluţii inedite unor probleme cruciale ale destinului indivizilor şi societăţilor. 

Educaţia permanentă nu este destinată exclusiv adulţilor, ea cuprinde, unifică toate etapele educaţiei 
(preşcolară, primară, liceală, universitară, postuniversitară) şi include, în acelaşi timp, modalităţile formale 
şi nonformale. Ea încorporează atât învăţarea planificată, cât şi pe cea accidentală. Comunitatea, grupurile 
sociale şi întregul mediu deţin un rol foarte important în educarea individului. Educaţia permanentă capătă 
un caracter universal şi democratic, identificându-se cu însăşi democratizarea educaţiei. 

Procesul rapid al schimbărilor din societatea contemporană impune totodată abordarea educaţiei şi 
autoeducaţiei din perspectiva exigenţelor viitorului. Teoreticienii educaţiei insistă asupra tezei conform 
căreia instituţiile educaţionale trebuie să-şi modifice perspectiva asupra activităţii educative şi să se 
adapteze imperativelor viitorului, astfel încât să-l pregătească pe formabil de a avea o concepţie adecvată 
autoeducaţiei şi autoînvăţării. De asemenea, el trebuie să înveţe cum să înveţe şi să se schimbe într-o lume 
aflată în continuă schimbare. Este necesară adaptarea educaţiei la standardele pieţei muncii prin deschiderea 
educaţiei tradiţionale (predominant formale) la diversele influenţe educative din afara acestui cadru şi, în 
acelaşi timp, transferarea spiritului acestei educaţii în alte arii educaţionale. 

Educaţia permanentă implică procese de învăţare fundamentate ştiinţific şi nu poate fi confundată cu 
expresia educaţie de-a lungul vieţii care vizează mai mult procesele învăţării spontane. Educaţia permanentă 
înseamnă învăţarea continuă, creativă, inovatoare, care trebuie promovată în toate formele ei. 

Educaţia permanentă necesită o pregătire şi o perfecţionare profesională, care permite fiecărui individ 
să acumuleze cunoştinţe şi să însuşească deprinderi necesare autoeducaţiei. Ea este o invenţie socială, o 
caracteristică a societăţii contemporane, în care mobilitatea profesională este mare şi contribuie la 
dezvoltarea procesului de instruire şi cultivare; permite fiecăruia de a-şi completa studiile, de a se 
perfecţiona profesional şi de a accede la o cultură superioară. 
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ARTICOL 
CEI 7 ANI DE ACASA 

 
MACOVEI COSMIN 

 
 De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani de-
acasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme ori 
reguli de politete, in special. Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, 
comportamente si atitudini acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este 
considerata „culmea achizitiilor”, este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi. La varsta 
prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. Astfel, el se va 
identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa mi-a spus bunica” 
ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.” Astfel va exista o 
incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine. Nu este de-ajuns 
doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea diverselor sentimente 
(furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta nu înseamnă că 
permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că ne va fi foarte 
greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite restricţii, 
conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte atât din 
situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea 
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, 
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, 
acceptat ori nu în societate. 

 Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează 
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.  

Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea 
ce se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. 

Atasez mai jos sfatul specialistului Luciana Grosu (Psiholog educaţional, organizator de 
creative pentru copii) 

 “Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.” 

 Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
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LOCUL CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 IN EDUCAȚIA PENTRU SANATATE 

 
PROF. BIOLOGIE, MACRINEANU MIHAELA 

 
”Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor.”Valeria Mahok 
 
Educația este o etapă fundamentală și esențială în transformarea copilului într-un adult responsabil și 

pregătit să înfrunte toate obstacolele vieții. Promovarea sănătății constituie strategia de mediere între 
indivizi și mediul în care trăiesc. Această strategie sintetizează alegerile personale și responsabilitatea 
societății față de problemele legate de sănătate. În cadrul orelor de biologie și educație pentru sănătate 
derulate în școală elevii își formează competențe legate de acordarea primului ajutor, reguli de igienă 
colectivă și individuală, noțiuni de epidemiologie și psihosociologie. 

Evident primii pași în instruirea copiilor revin părinților care au obligația ca, înainte de școlarizarea 
acestora să pună bazele unor principii cu ajutorul cărora aceștia să crească frumos și sănătos. 

În zilele noastre, când viața individului a devenit mult mai complicată decât altădată, educația pentru 
sănătate nu trebuie lăsată la voia întâmplării, deoarece implicațiile ulterioare pot fi dezastruoase. 

Hrana, îngrijirea și educația constituie principalele componente ale dezvoltării copilului. Famila și 
societatea are datoria de a urmări cu atenție evoluția dezvoltării fizice și psihice în amplul proces de educare 
a copilului. Părinții și educatorii trebuie să își formeze abilitatea de a îmbina afecțiunea cu autoritatea, 
răbdarea și calmul în fermitatea luării unor decizii. Este recunoscut faptul că la vârste fragede, ”nu-ul”, este 
mult mai des folosit în exprimare decât ”da-ul”, mai ales atunci când adultul se folosește de limbajul răspicat 
și atitudinea impunătoare. Comportamentul afectiv și verbal se dezvoltă treptat dar continuu în primii ani 
de viață. Cu ajutorul adulților, copilul învață mereu câte ceva, de la mișcări simple și atitudini banale la 
acțiuni complexe care să îi asigure cunoașterea și înțelegerea lumii exterioare. Spălatul pe mâini, înainte de 
masă, selectarea obiectelor curate de cele murdare, schimbarea lenjeriei, folosirea jucăriilor, 
comportamentul în colectivitate, toate sunt necesare să fie formate în primii șapte ani de viață. În jocul lor 
copiii prin imitație adoptă atitudini ale adulților care trebuie să fie atenți în oferirea modelelor de 
comportament. Dominat de emotivitate, suspicios și neîncrezător, copilul devine cu ajutorul adultului, mai 
echilibrat, mai puțin impulsiv pe măsura dezvoltării celor două procese: excitația și inhibiția. 

De o mare importanță în formare unui stil sănătos de viață se bucură împărțirea echilbrată a timpului 
de recreiere cu cel de învățare. Uneori ”învățatul”, trebuie privit ca o joacă, dirijat de adult către obiectivul 
final, formarea unei atitudini pozitive în raport cu situația creată. Un program riguros, alternat cu perioade 
de odihnă și somn asigură succesul în formarea personalității copilului. Instruirea în exces cu ore de 
pregătire particulară la activități de regulă alese de părinți, fără pauze cu presiuni inimaginabile pentru copil 
determină epuizare fizică și psihică a acestuia și reculul școlar în perioada următoare. Un părinte exigent, 
rigid atent doar la aspecte legate de instruirea teoretică va fi un impediment în dezvoltarea armonioasă a 
intelectului copilului.  

Alimentația în perioada primilor ani de viață, este de asemnea un factor esențial în dezvoltarea 
armonioasă a copilului. Tentați să ofere alimente cât mai bune și mai multe, părinții fac greșeli de neiertat 
îndopând copilul și obligându-l să adopte un comportament alimentar neadecvat. În multe cazuri, părinții 
asociază noțiunea de copil sănătos cu cea de copil gras și frumos. Pentru menținerea sănătății copilului 
noțiunea de gras o exclude pe cea de sănătos și este important ca alimentația zilnică, denumită rație 
alimentară să conțină cele trei principii de bază: proteine, glucide alături de vitamine, săruri minerale, fibre 
celulozice și apă, într-un anumit raport între ele. Problema alimentației echilibrate constituie o preocupare 
permanentă a părintelui în primii ani de viață. Aportul alimentar propriu-zis trebuie corelat cu valoarea 
calorică a alimentelor ce compun masa copilului. Nevoia zilnică de calorii la copii este variabilă cu vârsta, 
cu starea de sănătate sau de boală a organismului și cu activitatea fizică pe care o desfășoară zilnic. Până la 
vârsta de 7 ani nevoile calorice ale copilului sunt în jur de 2400 de calorii/zi, mai crescute la copiii mai 
nervoși sau hiperactivi, la cei cu stări febrile sau cu tulburări de absorbție digestivă a alimentelor. O 
alimentație echilibrată, rațională, presupune ca 15-20% din cantitatea calorică globală a zilei să fie 
consumată la masa de dimineață, 5-10% la gustări, 40-50% la masa de prânz și restul de 25-40% la cină. 
Meniurile gen fast-food și în special hamburgherii, hot dog-ul și maionezele trebuie să constituie o excepție 
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și nicidecum regula alimentației copiilor. Masa copilului trebuie pregătită cât mai apetisant, servită igienic, 
aspectuos, într-un climat de liniște și răbdare. În cazul refuzului total sau parțial al unor alimente nu este 
recomandabil să se insiste și să se forțeze copilul să le mănânce, pentru că astfel, există riscul apariției 
reflexului de vomă, fie de repulsie temporară sau chiar definitivă pentru unele alimente neagreate de el. 

Adultul rămăne pentru copilul de până la șapte ani modelul de urmat. Ca urmare, daca părintele are 
răbdare și el însuși va adopta un regim alimentar sănătos, va consuma alimentele la masă încurajând 
consumul acestora de către copil, demersul educativ nu va rămâne fără ecou și încet, încet copilul se va 
obișnui cu alimentele pentru care manifesta reticență.  

Sportul și mișcarea în aer liber sunt de asemena activități care trebuie încurajate de părinți la această 
vârstă. Mersul pe bicicletă, role, plimbările prin parc, oferite ca model de adulți devin plăceri ale copiilor. 
Dacă părintele se oprește pe o bancă și solicită efort fizic doar din partea copilului, în timp acesta adoptă 
aceeași atitudine și în final activitatea fizică va fi înlocuită cu sedentarismul. În zilele noastre, calculatorul 
și telefonul mobil au devenit principalele instrumente de joacă. Adulții au devenit dependenți de ele. 
Reveniți de la locul de muncă preferă liniștea din spațiul casei de locuit în fața televizorului sau 
calculatorului ignorând prezența copilului care are alte nevoi. Dacă aceste deprinderi devin obișnuințe, în 
final și copilul va urma același stil de recreiere, static, periculor pentru sănătatea fizică și intelectuală. 
Adesea, chiar în cadrul deplasărilor în natură, nu va fi atras de ideea explorării mediului înconjurător ci de 
mirajul imaginilor de pe facebook și al jocurilor de pe telefon. Sportul în viața copilului oferă multiple 
beneficii, nu doar la nivel de dezvoltare fizică armonioasă, ci și la nivelul socializării și al sănătății pe 
termen lung. Practicat în echipă sau în cadru organizat, sportul îi ajută pe copii să fie mai sociabili, să 
lucreze ușor împreună cu ceilalți și să înțeleagă ce înseamnă fair-play. În plus de beneficiile sale sociale, 
sportul oferă și o metodă grozavă pentru copii de a se distra. Dacă un copil face sport de mic, capătă o 
rezistență mai mare, iar riscul de a se îmbolnăvi la maturitate de boli grave de inimă sau de diabet este 
substanțial diminuat. Mișcarea contribuie nu doar la dezvoltarea fizică și întărirea organismului, ci și la 
dezvoltarea afectiv-emoțională, sportul stimulând copiii în direcția explorării si exprimării emoțiilor. 

Sportul pentru copii ar trebui să fie organizat cu scopul prim al creşterii bunăstării și dezvoltării 
copilului. 
 Copiilor ar trebui să li se ofere oportunităţi de practică variate, în mai multe discipline sportive, evitându-
se specializarea timpurie într-o singura disciplină sportivă. 

Nu trebuie uitat că fiecare copil e o persoană unică, ce crește și se maturizează în mod diferit. Vârsta, 
greutatea și dimensiunile nu ar trebui să fie singurele criterii folosite pentru a decide dacă copilul este apt 
pentru practicarea unui sport. Dezvoltarea emoțională este de asemenea foarte importantă. Copiii nu ar 
trebui împinși să practice un sport sau să fie plasați într-o competiție pentru care nu sunt pregătiți fizic sau 
emoțional. Trebuie luată în considerare participarea copilului numail interesul lui și dacă si daca consimte 
că se poate descurca. 

În concluzie, în cei 7 ani de-acasa, copiii sunt incluși în diverse forme educationale încă de la vârste 
fragede ceea ce însemană că: normele de conduită se învață din familie.  

Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja 
deprinse din familie. 
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

INSTITUTOR, MADUTA FLORINA GEORGIANA 
 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Dragostea părinţilor 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 
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MODELE 
Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 

frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA 
 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 

exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 

 

456

 



REFERAT 
EDUCATIA IN FAMILIE 

 
PROF. INV. PRESC. MAGHIAR DORINA  

 GPN NR 2 SABOLCIU 
 
CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, 
ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". ( ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

Educatia, regulile morale, bunele maniere, sunt cheia catre adaptarea copilului in societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine in relatiile cu cei din jur decat unul caruia ii lipsesc cei 7 ani de 
acasa. 

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

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grija si calda afectiune in concordanta cu etapa de 
dezvoltare in care se afla el, fara a-l solicita prea devreme cu lucruri ce nu sunt pe masura fortelor lui, 
cerandu-i si oferandu-i numai ce nu-i depaseste capacitatea de intelegere. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
-SALUTUL- 

(SCRISOARE CATRE COPII) 
 

 PROF. INV. PRIMAR MAGOSI ANAMARIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA VIILE SATU MARE, STRUCTURA DEALU MARE 

 
 A avea ,,cei șapte ani de acasă” înseamnă a ne comporta respectuos și cu bună-cuviință în tot cursul 

zilei, în orice situație, cu toată lumea: cu părinții, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc. 
 Primele reguli de politețe le învățăm de la părinți și bunici. Apoi învățăm de la doamna educatoare, 

de la doamna învățătoare și de la toți profesorii noștri. Toți acești oameni din jurul nostru ne dau sfaturi. 
De cele mai multe ori ținem cont de ele, dar se întâmplă să mai greșim primind observații și reproșuri. 
Această problemă are o soluție : POLITEȚEA. 

 Dacă suntem politicoși cu toată lumea vom fi apreciați și lăudați, viața noastră de zi cu zi va fi mai 
bună, mai armonioasă și chiar mai veselă. Când greșim nu trebuie să ne speriem, ci să căutăm să ne 
corectăm. Când nu știm să ne comportăm într-o situație, trebuie să îi întrebăm pe cei mari cum să procedăm, 
fără să ne fie frică sau rușine. Pentru că, să ne reamintim, politețea se învață. 

 Salutul este primul semn al politeții. Să ne ferim să ne spună cineva, vreodată ,,, Bună ziua, căciulă, 
că stăpânul n-are gură !” 

 Pe cine salutăm ? 
 Salutăm orice persoană cunoscută, indiferent de locul în care o întâlnim: pe stradă, la piață, în 

magazin, în parc etc. 
 Salutăm chiar dacă nu suntem siguri că persoana căreia îi adresăm salutul ne-a văzut. Dacă nu ne 

răspunde la salut nu ne supărăm. Probabil că nu ne-a observat. 
 Salutăm întotdeauna la intrarea sau ieșirea din lift, în compartimentele de tren, vânzătoarelor din 

magazine etc. 
 Cine salută primul ? 
 Băieții salută primii fetele; bărbații salută primii femeile; copiii și persoanele mai tinere salută 

persoanele mai în vârstă. 
 Când intrăm într-o încăpere, îi salutăm pe cei aflați deja acolo. 
 Când ne alăturăm unui grup, salutăm primii. După ce salutăm, nu întrerupem discuția în care sunt 

antrenați membrii grupului. 
 Întotdeauna salută cel care merge pe cel care stă pe loc, cel care se află într-o mașină pe cel care este 

pieton. 
 Nu trebuie să ne sfiim să salutăm primii, chiar dacă regula cere să fim salutați. A saluta este o dovadă 

de politețe. A aștepta să fii salutat dovedește impolitețe. 
 Să nu fim zgârciți cu salutul ! 
 Cum salutăm ? 
 Întotdeauna salutul trebuie să fie însoțit de un zâmbet.Când salutăm, trebuie să-l privim în ochi pe 

cel salutat. Nu salutăm o persoană stând cu spatele către ea sau privind în pământ ori spre cer. 
 Nu salutăm ținând mâinile în buzunare și nici cu gura plină. 
 Nu salutăm făcând gesturi ample, nefirești, cu mâinile și nici grăbit că suntem foarte preocupați de 

ceva. 
 Formulele de salut cel mai des folosite sunt : ,,Bună dimineața” ,,, Bună ziua” ,,, Bună seara”. Între 

prieteni și colegi se folosesc de regulă: ,,Bună!” și ,,Salut!” . 
 Niciodată nu vom saluta o persoană mai în vârstă cu formulele: ,,Salut!” sau ,,Bună!”. 
 Salutăm cu ,,Bună dimineața “ până la ora 11 a zilei, cu ,,Bună ziua” după ora 11, până la lăsarea 

serii și cu ,,Bună seara” după lăsarea serii. 
 La despărțire, se salută de regulă cu ,,La revedere”.Putem saluta și spunând ,,Bună ziua” sau ,,Bună 

seara”. 
 Putem saluta cu ,,Sărut - mâna” femeile, părinții, bunicii, rudele foarte apropiate, arătându-le și prin 

aceasta dragostea și respectul deosebit. 
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 Când și cum răspundem la salut? 
 Când suntem salutați, întotdeauna răspundem la salut. De la această regulă nu trebuie să existe nicio 

abatere. 
 Răspunsul la salut se face cu bunăvoință, cu respect, fără a ține mâinile în buzunare. 
 Când răspundem la salut ne uităm în ochii persoanei salutate. 
 Putem spune negreșit că salutul este prima normă de conduită învățată în familie, începând de la 

etapa în care copilul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii și continuând pe urmă firesc cu ,,Bună 
ziua”. 

 
Bibliografie: 
Michiela Poenaru, Codul bunelor maniere pentru copii, editura CORESI, București, 2006 
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BUNELE MANIERE ASIGURĂ INTEGRAREA ÎN SOCIETATE 
 

PROF. MĂGUREAN CRINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BAIA-SPRIE, MARAMUREȘ 

 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. „Cei şapte 

ani de acasă“ se constituie într-o expresie de valoare, cu vechime în societatea românească. A avea cei şapte 
ani de acasă era apanajul unei educaţii ce provenea din familie şi devenea condiţia esenţială pentru a 
pătrunde cu succes în şcoală şi a reuşi mai tîrziu în viaţă. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Un copil manierat se va descurca mult mai 
bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. 

Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, 
bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. De multe ori, îi dai 
aripi, îl încurajezi să-și spună părerea despre anumite teme de discuție, însă ceea ce formezi tu, acasă, este 
suprimat în societate (școală, serviciul de mai târziu). Multora li se taie elanul, sunt stereotipizați, nu au 
voie la părerea proprie, sunt sancționați, iar, atunci, se nasc conflictele interioare.  

Din experiența de părinte, parintele unui singur copil, menționez că suntem de multe ori tentați să 
răspundem pozitiv la solicitările copilului nostru, de multe ori acestea sunt nerealiste, dar, pentru că noi, 
copii fiind, nu am avut posibilități, vrem să-i satisfacem dorințele. Apoi, intervine rațiunea care ne limitează 
intenția, spunându-ne că susținerea înspre îndeplinire a dorințelor nerealiste nu va fi de bun augur, pe termen 
lung, că trebuie să conștientizăm și să facem diferența între nevoie și dorință. Nu există instituții care să te 
învețe meseria de părinte, iar cursurile de parenting nu există, sau sunt costisitoare, inaccesibile, iar acolo 
se prezintă idealul. Meseria de părinte e dificilă, sunt de părere că sentimentele trebuie să le filtrăm prin 
rațiune, pentru că, doar așa, vom crește copii responsabili, care cunosc anumite limite, ambiționați să-și 
satisfacă propriile idealuri.  

De asemenea, apartenenţa familială este esenţială pentru construirea unei identităţi individuale. Ea 
presupune că există o transmitere către copil a istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor şi mai 
ales că acest copil îşi găseşte un loc în acea familie şi este învestit ca membru al acesteia. Transmiterea nu 
se poate realiza decît dacă există o disponibilitate pentru a comunica, pentru a vorbi despre acestea, pentru 
a le rosti. Astfel, în ultima perioadă ne confruntăm cu absenţa disponibilităţii pentru comunicare, absenţă 
care are la bază fie un conflict între generaţii. Tot mai multe familii se confruntă cu o ruptură care a apărut 
tocmai din cauza saltului uriaş între două generaţii şi a refuzului de a crea o tranziţie. S-a născut astfel o 
generaţie foarte inteligentă, dar foarte săracă emoţional, pentru că resursele sînt direcţionate în vederea 
stimulării gîndirii. 

Un aspect important este legat de o discrepanţă foarte mare între idealul şi aşteptările părinţilor şi 
realitatea copilului. Această discrepanţă provine dintr-un ideal inaccesibil părinţilor care au trăit de multe 
ori într-o realitate prea dură, ceea ce nu le-a permis să viseze. Părinţii sînt prinşi între prejudecăţile moştenite 
şi povara vinovăţiei de a fi eşuat. Această abordare blochează orice acces la a crea împreună sau la a 
descoperi ce nu funcţionează. 

Exigenţele realităţii pretind multe sacrificii din partea părinţilor şi în acest vîrtej este prins şi copilul. 
Ceea ce nu înţeleg însă părinţii este faptul că, fără a pune la îndoială realitatea şi cerinţele ei, este nevoie ca 
ea să fie mereu transparentă copilului. Nu realitatea este cea care produce confuzie, ci lipsa de 
disponibilitate a părinţilor de a prezenta copiilor această realitate şi de a accepta trăirile lor faţă de ea. 
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Absenţa schimbului emoţional creează premisele unei suferinţe care se va accentua cu timpul, luînd forme 
din ce în ce mai derapante. 

Părinţii sunt modele pentru copil. Comportamentul nostru determină dezvoltatea pihică a copilului. 
Dacă, noi, ca părinți avem reguli pe care le respectăm în cadrul familiei, societății, aceste reguli îl vor dirija 
în viață și pe copil. Nu putem avea așteptări de la cei mici, dacă noi nu funcționăm ca exemple pentru ei. 
Sunt dovada vie a imitării părintelui (în copilărie eram, uneori revoltată față de atitudinea superioară pe 
care mama o manifesta față de noi, însă ca adult am reușit să-i recunosc meritele și să o apreciez, datorită 
ei am devenit adultul responsabil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent 
certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin dacă în 
familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. În opinia psihologilor 
părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, 
deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea 
de la baza acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul 
deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament 
conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament 
social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele 
deja deprinse din familie.  

 
https://dilemaveche.ro/tag/cei-7-ani-de-acasa 
Gabriela Lupşan, Dreptul familiei, Ed. Junimea, Iaşi, 2001 
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MAMA- ADEVARATUL DASCAL AL COPILULUI 
 

 MAIER ELISABETA TEODORA 
LICEUL TEHNOLOGIC TAȘNAD, JUD. SATU MARE 

 
 Educația este un ansamblu de acțiuni desfășurate în mod deliberat într-o societate, în vederea 

transmiterii și formării la noile generații, a experienței de muncă și de viață, a cunoștințelor, a deprinderilor, 
comportamentelor și valorilor acumulate până în acel moment. 

A educa înseamnă a transforma conștiința psihologică a individului în funcție de ansamblul relațiilor 
colective, cărora conștiința comună le atribuie o valoare oarecare.  

 Educația, indiferent de modul în care o definim, este și trebuie să rămână o preocupare a societății, 
căci fără ea nu vom avea progres. Ea cunoaște multe forme și de cele mai multe ori este atribuită unui 
sistem, fiind egalată cu școala. Datorită complexității și importanței acestui proces educația începe încă din 
primele zile de viață ale unui individ și se menține pe toată durata vieții. Din totalitatea formelor cea mai 
covârșitoare este cea care stă la baza formării personalității umane și anume educația în familie sau cei 
șapte ani de acasă. Această formă își justifică primordialitatea, în primul rând datorită manifestării sale 
timpurie, încă de la naștere. 

H. Pieron menționa că în momentul nașterii copilul nu este decât un candidat la umanitate, adică o 
potențialitate care va urca pe treptele umanizării sub acțiunea factorilor educativi, căci a educa înseamnă a 
înălța. Factorii acestei înălțări sunt numeroși, iar influența este variabilă. Un prim factor este ereditatea. 
Aceasta a fost explicată prin apariția copiilor minune, care și-au manifestat un talent încă de la o vârstă 
fragedă, când educația nu avea cum să își spună cuvântul. Fie că e vorba de matematicieni(familia 
Bernoulli), scriitori(familia Dumas) sau muzicieni(familia Bach) se probează posibilitatea transmiterii din 
tată în fiu a unui talent remarcabil pentru un anumit domeniu. Așadar iată un prim argument care susține 
importanța educației familiale, care începe încă din genotipul individului ce primește calitățile sau defectele 
părinților. 

 Alți factori ai educației sunt factorii interni și cei externi. Printre factorii de mediu interni al educației 
identificăm ambianța intrauterină. Copilul în uter este o ființă activă, aflată în plin proces de întemeiere a 
propriei personalități, nu numai sub aspect fizic, ci și psihologic. Cum în această perioadă singura fereastră 
spre lume a copilului este mama, între cei doi se creează o legătură deosebită cu efecte covârșitoare pentru 
viitorul acestuia. Ajungem astfel să discutăm despre importanța mamei în educația copilului, căci așa cum 
spunea Henry Ward Beecher, inima mamei este sala de clasă a copilului. Deși discutăm despre o altă 
categorie de factori ai educației ajungem la același element-familia, respectiv educația oferită în familie. 

Importanța educației familiale și mai ales a celei maternale este atestată și în literatură, istorie, arte. 
Se spune că Împăratul Napoleon I întrebă într-o zi pe o doamnă de la curtea sa: Ce lipsește pentru a da 
oamenilor o bună creștere?. Mame!, răspunse doamna. Răspunsul îi plăcu mult împăratului. Da, da!, zise 
el, în această vorbă mică se cuprinde o înaltă școală a educației. Aveți grijă așadar să formați mame care 
să știe a da o bună creștere copiilor lor!  

 Mult mai analitic, Montaigne sublinia: Viciile noastre cele mai mari încep din cea mai fragedă, iar 
îndrumarea de căpetenie a noastră e în mâinile mamei, căci Nu cărțile cresc oameni, ci mamele(August 
Strindberg). 

Copiii învață în familie lucruri elementare ce le vor fi necesare pe tot parcursul vieții. În familie 
învățăm să facem primii pași, să rostim primele cuvinte, să relaționăm, să ne comportăm. Familia este de 
fapt cea care asigură o altă serie de factori ai educației cum ar fi condițiile socio-economice, adică resursele 
materiale pe care le posedă familia, condițiile socio-profesionale care se referă la profesiile părinților, 
condițiile socio-igienice și cele socio-culturale ce vizează nivelul de instruire al familiei și nu în ultimul 
rând condițiile socio-comunicative și socio-afective.  

Analizând acești factori putem concluziona că, de educația oferită copilului în familie depinde nivelul 
lui de cultură, sănătate fizică și psihică, capacitatea de socializare și de a stabili relații, toate calități esențiale 
de care individul uman are nevoie pe tot parcursul vieții. 

Ceea ce este remarcabil este faptul că o mamă, știe întotdeauna ceea ce este mai bine pentru copilul 
ei, căci așa cum spunea și Elizabeth Barrett Browning Femeile știu cum să crească un copil. Ele stăpânesc 
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o îndemânare simplă, fericită, delicată de a pune scutecele, a încălța piciorul unui copil și a îngâna cuvinte 
dulci fără nici un sens. Iar sărutul lor capătă un sens deplin într-o lume dezolantă.  

Cu siguranță nu luăm în discuție cazurile negative, cele în care educația mamei lipsește sau este una 
total greșită, caz în care copilul va avea doar pierderi, lipse, lacune. Contraexemplul nu face altceva decât 
să întărească regula și să sublinieze importanța primordială a educației în familie. În practica școlară 
acesastă lipsă cea mai ușor sesizabilă. Este foarte ușor să etichetăm un contraexemplu și să ne întrebăm 
poate chiar ironic Nu l-a învățat mama să salute? sau Nu știe să mănâce cu gura închisă? și exemplele ar 
putea continua. Un alt contraexemplu sunt acele comportamente deviante care la o atentă cercetare se 
dovedesc a porni de cele mai multe ori de la problemele din familie. Secolul XXI se confruntă cu situația 
copiilor lăsați acasă în grija buniciilor, părinții fiind plecați la muncă în străinătate. Acești copii au cu toții 
o problemă în ceea ce privește educația. De curând discutam cu un elev, clasa a XI-a. Elevul a dovedit pe 
parcursul celor trei ani de când îi sunt profesor un comportament în general adecvat, dar cu o situație 
mediocră la învățătură. În situații repetate se dovedea însă a fi elevul rebel care se opune generalului 
acceptat de majoritatea clasei. Ce îl face răzvrătit? Lipsa mamei! Mama care l-a părăsit la un an, lăsându-l 
în grija bunicilor sub pretextul asigurării situației financiare! Dar de câți factori este privat acest elev? Mai 
are el încredere? Mai are el stabilitate emoțională și siguranță afectivă? Nu! Căci mama care lipsește este 
cea de care are el nevoie . 

Dacă elevul meu e doar unul din zecile de exemple specifice societății contemporane, putem constata 
că istoria se repetă. Importanța educației maternale și a încrederii oferite de mamă copilului o regăsim din 
cele mai vechi timpuri în literatură sau chiar în societate. Marele povestitor Ion Creangă afirma: Așa era 
mama în vremea copilăriei mele, plină de minunății, pe cât îmi aduc aminte; și-mi aduc bine aminte, căci 
brațele ei m-au legănat când îi sugeam țîța cea dulce și mă alintam la sânu-i gîngurind și uitându-mă în 
ochii ei cu drag! și sânge din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat, și a vorbi tot de la dânsa 
am învățat. 

 Președintele american Abraham Lincoln a recunoscut: Tot ce sunt sau ce sper să devin îi datorez 
îngerului care a fost mama, iar celebrul pictor Pablo Picasso mărturisea: Mama mea mi-a spus: Dacă ești 
un soldat, vei deveni un general. Dacă ești un călugăr, vei deveni preot. În schimb, am fost pictor și am 
devenit Picasso.  

 Așadar să conștientizăm importanța meseriei de părinte, să ne asumăm acest rol de dascăl, căci o 
mamă este baza educației unui copil, e adevăratul și cel mai bun dascăl pe care acesta îl poate avea căci 
numai popoarele care au mame vrednice progresează; când la un popor a decăzut maternitatea, la nimic 
nu folosește cealaltă educație. 
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 CARE ESTE IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN  

PRIMII ȘAPTE ANI DE VIAȚA? 
 

DANIELA PIRTAC  
MAIER ISABELLE 

 
 Fiecare are propria percepție despre educație. Acesta variază în funcție de familia din care provii și 

de mediul din care faci parte. Educația pe care o primește un copil are o influență pe tot parcursul vieții. Ne 
poate schimba personalitatea și modul în care gândim. 

 Influența familiei 
Deși fiecare familie se străduiește să-și educe bine copiii, nu trebuie să uităm că societatea este 

implicată și în educația copiilor noștri. Acestea din urmă sunt întotdeauna în contact permanent cu lumea 
exterioară (școală, gradiniță, centre de activități, ...). Aceste entități influențează educația copiilor. Totuși, 
implicarea părinților în educația timpurie este foarte importantă. Acest lucru le permite copiilor să se 
gândească înainte de a lua o decizie și să facă distincția între bine și rău. Îdrumarea copiilor este 
responsabilitatea principală a părinților. Prin urmare, familia și cei dragi sunt factorii principali în educația 
copiilor. 

 Educație pentru viață 
Valorile pe care părinții le transmit copiilor lor vor fi bagajul lor pe tot parcursul vieții. Copilăria este 

o fază perioadă crucială pentru orice individ. O valoare pierdută în acest moment va marca pentru totdeauna 
copilul. Învățarea copilului să fie responsabil și educat este, așadar, în totalitate în sarcina părinților. Putem 
observa in comportamentul copilului, personalitatea acestuia din urmă. Fiecare are dreptul la educație. 
Această misiune este, de asemenea, o mare responsabilitate a părinților. Școlarizarea este esențială pentru 
a garanta viitorul copilului. Cursul esențial în educație este pregătirea, certificările și experiența 
profesională. 

Creați o personalitate 
Pe lângă cunoaștere, celălalt rol al educației este acela de a construi caracterul și personalitatea 

copiilor. Educația acestuia din urmă de la o vârstă fragedă are o influență mare asupra personalității lui. Un 
copil responsabil își caută întotdeauna partea de responsabilitate în tot ceea ce face. Dacă părinții își învață 
copiii să depășească problemele, ei vor fi întotdeauna obișnuiți să facă față obstacolelor, nu să fugă de ele. 
Incepând cu cea mai mică vârstă, educația este factorul principal al formării mentalității copiilor. Acesta 
face posibilă pregătirea viitorului acestora. Educația, indiferent de contribuția ei (pozitivă sau negativă), 
are întotdeauna un impact asupra cunoștințelor, raționamentului și stilului de viață al unei persoane. Astfel, 
în funcție de scopurile dorite, este esențial să oferim o educație adaptată copiilor noștri. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ EDIȚIA 2020” 

 
EDUCAȚIA IN FAMILIE – PRIMII ȘAPTE ANI PETRECUȚI IN FAMILIE 

NUMELE: MAJOR HAJNALKA, PROFESOARĂ DE EDUCAȚIE PLASTICĂ, 
PSIHOLOG ȘCOLAR. 2O2O. 

 
Primii 7 ani au o importanță deosebită din privința dezvoltării copilului. În această perioadă copilul 

posedă o sensibilitate deosebită pentru a forma la el anumite aptitudini, trăsături. Până la vârsta școlară 
trebuie să ajungă la o maturitate bine definită, ca să aibă rezultate bune în cursul studiului. Succesul în 
rezultatele școlare însă, după cercetări în acest domeniu, nu totdeauna umblă mână în mână cu faptul, ca să 
fie un adult fericit, echilibrat, însă nivelul de școlarizarea fără doar și poate este o componentă importantă 
a descurcării la locul de muncă, și chiar după noi cercetări și o component a sănătății fizice. 

Aptitudini, capacități: Aptitudinile însușite devin utile în toată viața ulterioară a copilului. Îl ajută, 
ca să se desăvârșească în funcția, rolul sau meseria lui, să fie mulțumit și ca părinte să transmită cele învățate 
propriului său copil. Părinții sunt responsabili de rezultatele la învățătură ale copiilor lor, chiar dacă sunt 
preocupați de propriile lor griji, tensiunile lor sufletești. Dacă între cei doi părinți respectul, iubirea, 
respectful față de munca celuilalt/celeilalte sunt reciproce, într-un cuvânt stau la același nivel, inspiră aerul 
aceleiași încăperi, atunci copilul vede acest model și tinde și el spre acest lucru. Dezvoltarea copilului este 
cea mai intensivă de la naștere și până la maturitatea pentru școală. În familie se întâlnește (sau nu) pentru 
prima dată cu acele concepte, sentimente, care îl ajută ulterior în comportarea corectă, în atitudine, în 
socializare. 

Modele și capacități formate, însușite, experimentate în familie.  
- Iubirea, empatia 
- Întroducerea programului zilei și a regulilor 
- Formarea obiceiurilor sănătoase 
- Dezvoltarea capacităților parțiale: motorica fină, orientarea în spațiu, recunoașterea formei-

fundalului, mișcări mari, mișcări mici, imaginea corectă a corpului, formarea imaginii de sine etc. 
- Stimularea creativității 
- Siguranța sentimentală 
- Joaca în comunitate 
Etapele care nu au avut loc în dezvoltarea mișcării copilului, ulterior pot duce la greutăți la învățătură, 

de integrare, de aceea este foarte importantă mișcarea, joaca.  
La ce este bună joaca? Joaca se poate considera oricum folositoare, deoarece are rol în învățare, în 

dezvoltarea personalității, ajută în acomodarea cu mediul, captarea energiilor, în prelucrarea traumelor 
sufletești de asemenea este folositor. 

Platon a zis: “Poți afla mai mult despre alții pe parcursul unei ore de joc, decât în timpul unui an 
de discuție.” Enunțul este fondat și astăzi, deoarece joaca mișcă instincte străveci, scoate la iveală resursele 
ascunse ale imaginației, sentimentale și de fantezie ale omului. 

După Piaget joacastă la hotarul a două lumi. Una este lumea imaginației, aceasta o caracterizează 
joaca copilului, cealaltă lume este cea reală, a adulților. Sarcina copilului este tocmai de a găsi o punte între 
cele două capete pe parcursul creșterii și maturizării lui. 

Joaca cauzează bucurie, înseamnă libertate, un fel de adăpost sigur în lumea de haos. Importanța 
jocului constă și în faptul, că prin el ne simțim mai superiori față de spațiu, timp, nevoi, așteptări. Valoarea 
indispensabilă a jocului se ascunde în încredere, disimulitate, dezghețare, și naturalețe. 
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Exerciti de terapie prin artă: Desenarea autoportretului: Elevii desenează o față (ce pot), apoi 
scriu lucruri gândite, văzute, simțite, spuse pentru fiecare ”parte”. 

- Pentru frunte: scrie trei lucruri frumoase, ceea ce ai gândit 
- Pentru ochi: scrie trei lucruri frumoase, ceeace ai văzut 
- Pentru nas:scrie trei lucruri frumoase, ceeace ai simțit 
- Pentru gură: scrie trei lucruri frumoase, ceea ce ai spus 
Este un exercițiu jucăuș pentru observarea și dezvoltarea autoevaluării, încrederii în sine, observarea 

mediului personal înconjurător. 
Copilul în familie învață (sau nu învață) regulile de bază sociale: primirea celuilalt, respectul, la 

nevoie ajutorul, solicitarea ajutorului, sinceritatea, onoarea, încrederea reciprocă, de comunitate, bucurii, 
simțul apartenenței la familie, siguranța. 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. ÎNV. PRIM: MAJOR-BARTHA ZITA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGHIREȘ, SĂLAJ 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ: NORME ȘI VALORI ESENȚIALE  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MAMMADOV ROXANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279, BUCUREȘTI 

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

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

 Responsabilitatea pe care o au părinții este una majoră, de ei depinzând ca adolescentul, tânărul şi 
adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Expresie 
– „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe care părinţii i-o dau. A fi bine-crescut nu 
înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele 
subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „ŞAPTE ANI DE-ACASĂ”. 

 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

• SALUTUL  
Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate saluta 

decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 
• COMPORTAMENTUL ÎN PUBLIC 
Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă 

rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
• COMPORTAMENTUL CU PRIETENII 
Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe 

lângă faptul că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt 
ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de 
joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

• ÎNŢELEGEREA NORMELOR SOCIALE 
Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea 

ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te 
rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă 
noi. 

• MANIERELE LA MASĂ 
O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care 

serveşte masa. 
• RECUNOAŞTEREA GREŞELILOR 
„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o 

audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

• TACT ŞI TOLERANŢĂ 
Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 

dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni.  

 Toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. Şi 
bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului, 
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precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai 
copilului au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul 
multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Exemplul personal, asta în primul rând. Iar 
eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 
 BIBLIOGRAFIE: 
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2. Vrășmaș, Ecaterina, Adina, Consilierea și educarea părinților, Ed. Aramis, 2002 
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 IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

 MAN DARIANA 
 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă, dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului 

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu 
părinţii.Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere 
în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament., Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. 

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CE INSEAMNA CEI SAPTE ANI DE-ACASA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MANDACHE ELENA 
 

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Voi arăta mai jos, cum influenţează 
primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine cazuri, chiar a viitorului adult. 

 Primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor 
imediate ale copilului. Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. 
Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar 
frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil, iar această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de 
către mamă, constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi. 

 Acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în braţe reprezintă o 
altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, nu refuzată celui mic. 
El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, mama se mişcă, el, 
copilul, poate exploara tot ceea ce îl înconjoară l. În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care 
- din nou - trebuie satisfăcută, cu condiţia de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. Dacă un copil umblă 
la dulap, soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă 
tentat să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare 
nu i se va părea interesant. La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care 
ajută la perceperea permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl 
vede, abilitate care se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă limbajul, care este foarte 
important, iar mama trebuie să vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el 
învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, 
se spune că nu trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil să progreseze din punctul 
de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem spune «hai să păpăm», 
dar să adăugăm imediat şi «hai să mâncăm»”.  

Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special 
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. Să zicem că trage 
de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe masă 
şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă.  

Crizele de personalitate - reprezintă și ele o etapă normală. Cum le gestionăm ? După vârsta de un 
an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. Copilul este egocentric 
şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru părinţi este să încerce 
să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, 
calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza. Însă, după ce trec de un an şi 
jumătate, doi, aceste crize se transformă în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 
ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de rol, 
extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, 
chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. Şi aici, este mai bine să-i dai un colţ, în care 
poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi pentru asta, recomandă psihologul. După 5 ani înţeleg 
regulile. 

 Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor 
ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine 
obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu 
întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate. Politeţea - oglinda familiei Tot acum - sau chiar 
mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe. Sunt lucruri care 
se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei 
persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina 
de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi 
copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit. 
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Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. Un copil care va fi învăţat 
de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. 
Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», 
tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu».  

Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani? Un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care 
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială . 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA SAU CE LASAM GENERAȚIILOR DE MAINE 
 

PROF. MANDICI ALEXANDRA MARIA  
 
Vorbim astăzi despre cei șapte ani de acasă cu prea puțină implicarea sau uneori chiar fără seriozitate. 

S-a discutat și analizat această temă atât de mult încât a devenit o banalitate pe care mulți o rostim dar nu 
o asumăm ca îndemn în adevăratul sens al cuvântului. Din perspectiva unui cadru didactic, educația în 
familie joacă un rol crucial, atât la integrarea copilului în colectivul școlar cât și ulterior, pe întregul său 
parcurs în anii de școală.  

Da, acasă se învață respectul, buna-cuviință, onestitatea, igiena personală și la locul unde îți desfășori 
activitatea și lista poate continua cu toate lucrurile pe care le deprinde un copil până să fie adus la școală. 
Cadrele didactice primesc spre modelare individualități care aduc cu sine o educație anterior fundamentată 
și de multe ori bazată pe principii și prejudecăți ce nu sunt tocmai benefice unei dezvoltări cognitive și 
emoționale armonioase. Copiii au nevoie de modele, la început pentru a le imita și mai apoi pentru a le 
urma. Familia este primul model și poate cel mai important dintre modelele primite de-a lungul existenței, 
pentru că vrând – nevrând ne vom raporta mereu la mama, tata, frați sau surori și spun acest lucru nu doar 
din experiența la catedră, ci și din experiența personală. 

Ne plângem mereu că astăzi copiii nu mai citesc. Mă întreb oare câți dintre acești copii și-au văzut 
părinții petrecându-și câteva ore seara citind? Puțini, foarte puțini. Știu acest aspect și dintr-un chestionar 
aplicat la clasă dar și din discuțiile cu elevii mei. Părinții spun mereu același lucru ”îi cumpăr cărți și îl pun 
mereu să citească, dar nu vrea… ce să-i fac?” La un moment dat i-am răspuns mamei unui elev ”arată-i 
cum” și după un moment de tăcere în care a încercat să își dea seama dacă am vorbit serios sau a fost o 
glumă, a pufnit în râs și mi-a explicat că nu are timp de așa ceva. Recunosc, răspunsul meu a avut o ușoară 
răutate pentru că mereu primeam aceeași replică la problema de vocabular și exprimare pe care încercam 
să i-o explic mamei ca să o putem rezolva. Sunt însă sigură că în tot programul încărcat pe care îl are 
respectiva doamnă se găsește în fiecare seară timp pentru două sau chiar trei seriale preferate… asta tot de 
la elev o știu ”mama mea a învățat turcește. Se uită în fiecare seara la filme și deja știe multe cuvinte de 
acolo.” La polul opus am un elev care pur și simplu devorează cărțile, la fel și sora lui mai mare pe care am 
avut-o elevă. Ionuț și Roxana sunt excepția de la regulă. Citesc mereu și în pauze mă sechestrează pur și 
simplu să îmi povestească ce au mai citit, ce care a mai ieșit nouă sau dacă ecranizarea unei cărți respectă 
sau nu firul narativ. E plăcut să ai astfel de elevi și revigorant pentru un profesor de limba română. În familia 
asta se citește. Să nu ne imaginăm niște părinți cu studii superioare sau job-uri în domenii la mare căutare. 
Mama este casnică iar tatăl este sezonier în agricultură în Germania. Când pleacă la muncă în străinătate, 
tatăl ia cu sine în geamantan și cărți pe care le-au citit copii sau pe care le va propune coliilor să le citească. 
Seara, la telefon sau pe Skype vorbesc despre ce au citit. E de necrezut dar e real și se poate. Familia este 
cea care stabilește dacă un obicei sănătos poate fi transformat într-o normalitate. Săptămâna trecută Ionuț 
mi-a povestit că tatăl lor le-a adus ”Gulliver în engleză” și că sora lui, Roxana, este caraghioasă pentru că 
o citește cu voce tare ca să-și exerseze accentul britanic și nu reușește decât să semene cu o turistă din 
Rusia. 

La școală fiecare diriginte și învățător organizează activități extrașcolare cât mai variate și mai 
atractive pentru elevi, tocmai pentru a dezvolta și aspectele ce țin de latura emoțională și personală a fiecărui 
elev. Nu există an în care să nu avem acțiuni ce vizează ecologizarea, reciclarea și protecția mediului. Se 
încheie parteneriate cu ONG-uri, cu Direcții Silvice, cu agenți economici și se pun în aplicare diverse 
acțiuni. Copiii știu tot ce înseamnă protecția mediului, tot ce ține de puterea lor în vederea conservării și 
protejării naturii. Însă atunci când vine vorba de practică mulți se lovesc de un model primit zilnic acasă, 
în familie. În acest sens vreau să dau exemplu o experiență personală care m-a făcut să vin acasă de la 
școală pentru prima data furioasă. Tocmai încheiasem ziua destinată activităților ecologice din săptămâna 
Școala altfel. Cu toții, cu mic cu mare, am participat la o acțiune de ecologizare în lunca Sucevei. Ziua a 
fost grozavă și toți plecam acasă cu un sentiment de împlinire pentru că locul a rămas verde și curat după 
noi, s-a cunoscut că am fost acolo. La ieșire pe porta școlii mă oprește o mamă cu o fetiță de mână pe care 
tocmai o luase de la grădiniță. Mă oprește să îmi explice de ce nu a trimis fata mai mare la școală. În timp 
ce vorbim, fetița îi cere mamei să îi desfacă o napolitană. Mama desface napolitana și cu un gest foarte 
natural arunca ambalajul care este imediat împins de vânt lângă gard. Mă uit insistent la ea și apoi la coșul 
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de gunoi, mare și verde care era agățat de gard imediat lângă noi, la îndemână. Mă aplec, iau ambalajul și 
îl pun în coș. Nici un gest din partea mamei. M-am întrebat atunci oare cu ce a rămas fetița aceea după o zi 
la grădiniță în care au învățat și ei cum să adune gunoiul selectiv.  

Deși sună clișeic, cei șapte ani de acasă își spun cuvântul la orice pas, fie adult, fie copil. Ține de 
noi, familie, școală, societate, să avem grijă de modelele pe care le aducem în fața generației de mâine. E 
bine să începem acasă și să continuă la școală ca să avem mâine o societate evoluată din toate punctele de 
vedere. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. MANEA CLAUDIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”CRIȘAN”, CRIȘCIOR, HUNEDOARA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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OPTIMIZAREA RELAȚIEI ȘCOALĂ FAMILIE  
FORME ȘI METODE DE COLABORARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MANOLACHI LILIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LUCIAN GRIGORESCU" MEDGIDIA 
 
Educaţia părinţilor, ca şi educaţia, în general, apare necesară atât pentru creşterea şi educarea copiilor 

cât şi ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector al democratizării educaţiei şi societăţii. 
Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a 

cunoştinţelor, deprinderilor şi valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia 
părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente şi, desigur, a educaţiei adulţilor. „Educaţia 
permanentă este un proces de perfecţionare a dezvoltării personale, sociale şi profesionale pe durata întregii 
vieţi a individului în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii atât a indivizilor cât şi a colectivităţii lor. 

Aceasta este o idee comprehensivă şi unificatoare care include învăţarea formală, nonformală şi 
informală pentru dobândirea şi îmbogăţirea unui orizont de cunoaştere care să permită atingerea celui mai 
înalt nivel de dezvoltare posibil în diferite stadii şi domenii ale vieţii.” (R. H. Dave, 1991, pp. 47 – 48). Din 
această perspectivă, actualul sistem de învăţământ apare ca inflexibil, prea formal şi disfuncţional în 
contextul necesităţilor comunităţilor sau al noilor evoluţii. În aceeaşi lucrare e menţionează că o etapă 
iniţială a oricărei strategii, proiectată să îndeplinească aspiraţiile educaţiei permanente este „construirea 
unui pod de legătură” între „o varietate de elemente intereducaţionale” (structuri, curriculum, pregătirea 
profesorilor) şi „un număr considerabil de elemente extraeducaţionale.” (configuraţii personale, sociale, 
istorice etc.) 

Pentru optimizarea relației școală-familie, este nevoie de a îmbina variate forme şi metode de 
colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea: 

a) şedinţele cu părinţii oferă acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a acţiona ca o echipă, de a 
se cunoaşte reciproc cu cadrele didactice, de a discuta aspecte ale programului școlar, de a afla despre 
progresele/ regresele copiilor, schimbările intervenite în evoluția lor; 

b) lectoratele cu părinţii cu teme diverse prin care părinții sunt informați cu privire la importanța 
cunoașterii personalității propriului copil, aprecierea corectă a comportamentelor copiilor, măsuri şi soluţii 
pentru ignorarea sau limitarea comportamentelor negative, tehnici şi metode prin care îşi pot ajuta copilul 
la lecţii; 

c) consultațiile individuale (convorbirile) oferă prilejul abordării individualizate a problemelor cu 
care se confruntă copilul sau părintele, se pot oferi sfaturi, părinţii pot furniza informaţii mai intime pe care 
nu doresc să le facă publice, dar sunt relevante pentru educaţia şi instrucţia copilului; 

d) convorbirile telefonice care au luat amploare datorită telefoniei mobile, dar și timpului limitat al 
părinților și cadrelor didactice; 

e) chestionarul permite obținerea unor informații privind organizarea colectivelor de elevi, teme 
abordate în ședințele ulterioare etc.; 

f) participarea părinților la activități organizate de școală - lecții deschise pentru părinți astfel părinţii 
au posibilitatea să cunoască nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însușite, să se familiarizeze cu 
metodele și procedeele folosite în predare; 

g) consilierea psihopedagogică constă în abordarea specializată, prin intermediul profesorilor 
consilieri școlari a dificultăților de adaptare a elevilor la cerințele școlii; 

h) vizite ale cadrelor didactice la părinții copiilor - specificul acesteia constă în aflarea directă a 
condițiilor concrete de viaţă şi educaţie ale copilului în familie; 

i) excursii, drumeții – părinții pot contribui la organizarea și sponsorizarea acestor acțiuni, asigură 
supravegherea copiilor, trăiesc emoţii pozitive alături de copilul lor, le oferă modele de comportare; 

j) participarea părinților la expoziții cu lucrări ale copiilor reprezintă un prilej de a-i familiariza cu 
date importante despre evoluţia copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de cunoştinţe; 

k) sărbătorirea zilei de naștere a copilului în clasă - copiii învață comportamentul civilizat, unele 
convenţii sociale şi se creează legături afective cu membrii familiilor, deoarece invitaţii sărbătoritului pot 
fi părinţi și alte rude; 
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l) serbările școlare prin care părinții pot descoperi aptitudini speciale ale copiilor, nivelul dezvoltării 
acestora, pot să le evalueze performanțele, să se implice în organizarea acestor activități; 

m) implicarea părinților în proiecte și parteneriate școlare (Ziua porților deschise) în cadrul cărora 
părinții participă la activitățile programate; 

n) jurnalul clasei cuprinde fotografii, impresii ale copiilor, ale altor persoane implicate în activitățile 
clasei, descrieri de activități, diplome obţinute, desene create de copii etc.; 

o) scrisorile și însemnările sunt necesare ca mijloc operativ, comod, în condițiile în care cadrele 
didactice nu au posibilitatea unor întâlniri directe cu părinţii elevilor; 

p) ateliere de lucru cu părinții în cadrul cărora aceștia se familiarizează cu standardele de eficiență a 
învățării, finalitățile educației, conţinuturile, strategiile aplicate, programul de activitate a şcolii; 

q) mese rotunde în cadrul cărora părinții și profesorii fac schimb de experiență educațională; 
r) conferințe științifice în cadrul cărora cadrele didactice, dar și părinții susțin comunicări cu privire 

la educația copiilor în școală și familie; 
s) activități de tipul „Școala părinților” în cadrul cărora se organizează cursuri psihopedagogice pentru 

părinți. 
Dintre formele mai importante de organizare instituţionalizată a educaţiei părinţilor şi a colaborării 

şcoală – familie amintim: 
· asociaţii ale părinţilor (şi profesorilor) care au o largă3libertate de iniţiativă; au apărut pentru prima 

dată în S.U.A. în secolul trecut; 
· şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în Germania); 
· consilii de administraţie şcolară având rol informaţional, consultativ şi decizional; fiinţează în 

Belgia, Olanda, Danemarca şi în alte ţări occidentale; 
· comitete de părinţi pe clase şi şcoli, fără rol decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor 

probleme (în ţările est-europene). 
Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-şcoală şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi pentru 

educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi a căror finalitate este, în principiu, protecţia copilului prin 
educaţie. Asociaţiile de părinţi se pot deosebi şi după scopurile lor astfel: pot fi organizate ca grup de 
susţinere a şcolii, pot fi implicate în rezolvarea problemelor needucaţionale; se pot constitui ca grup de 
cooperare, educaţia considerându-se ca un proces comun în care părinţii şi profesorii sunt parteneri, decid 
împreună viitoarele programe; în fine, pot fiinţa ca grup de apărare a intereselor părinţilor față de alte grupe. 

 
Bibliografie: 
https://www.qualform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-

educatiei-incluzive-de-calitate/optimizarea-relatiei-scoala-familie-prin-educatie-parentala 
https://www.qualform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-

educatiei-incluzive-de-calitate/forme-de-colaborare-scoala-familie 
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ROLUL FAMILIEI SI AL PROFESORULUI IN DEZVOLTAREA ELEVULUI 
 

MARCOCI-DIMA ANDREEA,  
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII „N.V.KARPEN„ BACAU 

 
Profesorii şi părinţii reprezintă sursa modelării elevilor într-o societate din ce în ce mai lipsită de 

valori. Aceasta se resimte în transformarea pe care au suferit-o, în curs de câteva generaţii, relaţiile dintre 
părinţi şi copii, dintre adulţi si tineri, regăsind-o în consideraţia pentru copil ce "are semnificaţia de 
recunoaştere intimă şi profundă a valorii persoanei copilului şi de încredere în potenţialul lui de 
dezvoltare" (Osterrieth, P., 1973). După cum menţionează Osterrieth, sentimentul de protecţie - singurul 
care permite copilului să se emancipeze şi să-şi dobândească personalitatea - depinde de următoarele 
condiţii: 1. Protecţia împotriva loviturilor din afară; 2. Satisfacerea trebuinţelor elementare; 3. Coerenţa şi 
stabilitatea cadrului de dezvoltare; 4. Sentimentul de a fi acceptat de ai săi: a) ca membru al familiei: să fie 
iubit; să dăruiască dragoste, să fie izvor de bucurie şi de mulţumire pentru adulţi; să fie condus şi îndrumat; 
b) ca fiinţă umană: să i se accepte caracteristicile individuale; să aibă posibilitatea de acţiune şi experienţă 
personală; să aibă asigurată o anumită arie de libertate.(Osterrieth, P., 1973) 

Funcţia de educator este o ocupaţie intelectuală cu trecut îndelungat, chiar dacă facem abstracţie de 
educaţia ce se dă în familie, sub conducerea directă a mamei până la vârsta de şapte ani sau sub 
supravegherea tatălui. 

A fi profesor înseamnă un risc asumat. Să-i înveţi pe alţii cum să înveţe este o operă care implică 
răbdare, incertitudine, multe ore de studiu, emoţie, descurajare, surâs....Mai mult decât atât, rezultatul 
muncii unui profesor, nu se poate măsura cantitativ şi calitativ, imediat. Profesorul nu este doar persoana 
care propune conţinuturi, dă sarcini, cere conduite...El stimulează şi întreţine curiozitatea copiilor pentru 
lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forţele proprii, îi ajută să-şi 
desăvârşească identitatea. Şi mai ales îi îndreaptă către acela prin care se pot realiza toate aceste lucruri.  

Acel profesor care va realiza imensa responsabilitate pe care o are în procesul educativ, va fi de acord 
că numai pregătirea ştiinţifică nu este de ajuns. Este nevoie ca el, mai întâi, să dobândească o educaţie mult 
mai cuprinzătoare, care trece dincolo de sfera studiului cărţilor. Pentru că este nevoie nu numai de o minte 
puternică, ci şi de cosmoviziune. Sinceritatea şi capacitatea de a se arăta deschis elevilor în vederea 
apropierii faţă de ei este esenţială. 

Este nevoie ca profesorul să fie tot timpul conştient de responsabilitatea care-i revine ca urmare a 
asumării acestei poziţii. Pentru că greşelile comise în actul educativ pot fi cu greu reparate – dacă se va mai 
putea repara vreodată. Caracterul omului se cristalizează odată cu trecerea timpului, copilăria şi adolescenţa 
fiind perioadele cele mai propice pentru deprinderile care vor modela viaţa de mai târziu. Ori dacă acum se 
procedează greşit, din impuls, din mândrie, din răutate sau invidie sau conform unor defecte personale de 
caracter, se va construi ulterior pe o un fundament incert ce va compromite dezvoltarea ulterioară. De aceea 
nu va îngădui ca vreun lucru că stea în calea hotărârii sale ferme de autoperfecţionare.  

Părinţii trebuie să regăsească un sprijin în instituţia de educaţie, să se simtă bineveniţi pentru a 
colabora cu educatorii şi a participa la orice activităţi realizate cu copiii. Aici ei trebuie să fie familiarizaţi 
cu: informaţii privind particularităţile de vârstă ale copilului, importanţa intervenţiilor educaţionale, rolul 
important al mediului stimulativ cu care copiii interacţionează, necesitatea asigurării protecţiei şi securităţii 
fizice şi emoţionale a mediului, activităţile care se desfăşoară în instituţia de învăţământ. 

Fiind un act ce tine de sfera relaţiilor interpersonale, actul educativ, eficienţa sa, se decide pe terenul 
raporturilor concrete zilnice, dintre profesor şi elev. In problema relaţiei profesor-elev, pe lângă o bogată 
experienţă pozitiva ce s-a acumulat in decursul anilor, se constata ca uneori predomina arbitrariul, practici 
învechite si prejudecăţi pe care o atitudine conservatoare le menţine. Pentru perfecţionarea relaţiei profesor-
elev este necesar să se ia in consideraţie, pe de o parte, obiectivele educaţiei, iar pe de altă parte psihologia 
tineretului contemporan, actul educativ fiind un proces de continuă invenţie socială. 

Relaţiile dintre profesor şi clasa se polarizează, în general în sentimente de simpatie, încredere 
reciprocă sau, dimpotrivă, de antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate. Sunt şi cazuri când contactul spiritual 
dintre profesor si elev nu trece de zona indiferenţei: clasa nu există pentru profesor şi nici profesorul pentru 
clasă. Iniţiativa trebuie să aparţină însă profesorului, care ţinând seama de legea esenţială a relaţiilor afective 
interumane potrivit căreia simpatia şi bunăvoinţa naşte simpatie şi bunăvoinţă, antipatia şi ostilitatea trezesc 
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sentimente de aceiaşi calitate, trebuie să conducă, să dirijeze aceste relaţii şi să le structureze pe colaborare. 
În urma studiilor efectuate s-a constatat că o parte din profesori nu reacţionează adecvat nici in cazul 
răspunsurilor bune (corecte ) ale elevilor şi nici în cazul răspunsurilor greşite (nule). 

După cum rezultă în urma constatărilor, o parte însemnată din profesori, în aprecierile pe care le fac 
asupra elevilor, pun accentul cu precădere pe eşecurile acestora, fac prognoze descurajatoare, pierzând din 
vedere perspectiva optimistă a viitorului elevului (Cerghit, 2006). 

Familia reprezintă mediul socio-cultural în care copilului s-a născut şi în care creşte şi de aceea este 
foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în dreptul 
fiecărui elev. 

Indiferenţa faţă de personalitatea elevului ameninţă nevoile şi trebuinţele spirituale de baza ale 
acestuia, respectul faţă de sine, nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur, nevoia de securitate pe 
termen lung, de succes, precum şi nevoia de a aparţine unui grup şi a fi acceptat de acesta. 

Principala activitate a profesorului nu va fi predarea, ci angajarea elevilor în investigaţii şi lucrări 
independente. Relaţiile bazate pe stimă şi respect reciproc reclamă şi un limbaj adecvat. Expresiile ironice 
şi jignitoare tulbură atitudinea elevilor faţă de profesorul lor şi îngreunează crearea unui climat favorabil 
activităţii creatoare în clasă. 

Raporturile dintre profesor, părinte şi elev nu prezintă numai o latură intelectuală. Factorul afectiv 
are o importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al elevului. Crearea unei bune colaborări va 
demonstra acea valoare a educaţiei cu rezultate de viitor. 
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 O BUNĂ PURTARE 
 

MARCU ELISABETA, ÎNVĂȚĂTOR 
ȘCOALA GIMNAZIALA MIRON COSTIN, GALAȚI 

 
 

Mama mea m-a învățat, Bunul simț, sinceritatea, 
Să nu mai fiu răsfățat, Respectul și bunătatea 
Iar colegii să-i respect, De le dăruim, să știi! 
Să-i ajut, să-i prețuiesc. Ele ne vor răsplăti. 

 
Doamna mea învățătoare, 

Era tânără, „o floare”, 
Uneori ne dojenea, 

Iar mama îmi tot spunea: 
 

-Dragul meu, copil, iubit! 
Doamna ta, te-a dojenit 
Nu degeaba, cu folos. 

Să devii OM, respectos. 
 

Ordonat să-ncerci să fii, 
Să vezi cum doamna-ți va zâmbi. 

Te va ajuta la greu, 
Ca și pe copilul său! 
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EDUCAȚIA COPILULUI IN PRIMII ȘAPTE ANI DE VIAȚA 
 

 PROF. MARCULESCU CLAUDIA – IULIA  
 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

 Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi 
ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, 
care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt 
întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele 
la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. 

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 

 Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR: MARGINEANU EUGENIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „CORNELIUS RADU” RĂDINEȘTI, JUD. GORJ 
 
Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie când copilul 
primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de 
viață sănătoasă - în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne oglindesc, de fapt, familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, 
toate acestea reprezentând bagajul lui educativ. 

 În cadrul sistemului educativ, ca primă etapă, familia are responsabilități clare și diverse. Așadar, se 
pune problema dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative, dacă este 
pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 

 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. Tot familia este prima instituţie de 
educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este „cea mai 
necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 
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 Părinții trebuie să conștientizeze importanța familiei în dezvoltarea copiilor, cu toate implicațiile 
derivate. Un proverb spune : ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASA- 
OGLINDA PE CARE O PURTAM MEREU CU NOI 

 
 PROF. MARIA MARIANA VERONICA  

 COLEGIUL TEHNIC-CAMPULUNG 
  
Cei șapte ani de acasa își pun amprenta adânc în personalitatea individului, elementele pozitive și 

negative fiind evidente peste ani, chiar și la vârsta maturității. Familia este societatea în care trăiește copilul, 
în primii ani de viață. Înclinat spre imitație, el va tinde să imite comportamentul, atitudinea, limbajul 
parinților. De aceea este important ca modelul să fie bun, pentru ca rezultatul imitației să fie întocmai. Cu 
mare grijă și delicatețe sufletească copilul va învăța lecția dragostei, a respectului de sine și de ceilalți, a 
demnității, a răbdării, dar și a curajului, a încurajării, a iertării. Dezvoltarea și educația copiilor noștri au 
devenit unele din prioritățile vieții noastre, balansând într-o utilă măsură jobul și hobby-urile. Cu toate 
acestea, educația primită în scoală, acasă și pe stradă reușește să le dezvolte doar inteligență cognitivă, nu 
și inteligență emotională, care este esenţială în armonioasa și sănătoasa dezvoltare a copiilor. Specialistul 
în psihologia copilului, Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minţii, afirmă că atât 
școală, cât și familia și societatea fac 3 greșeli majore, care dezechilibrează buna dezvoltare a copilului: 
neglijarea dezvoltării inteligenței emoționale încă din primii ani de şcoală, punerea accentului aproape în 
exclusivitate pe științele reale și neglijarea materiilor care au menirea de a le stimula creativitatea și emoțiile 
și, nu în ultimul rând, denaturarea conceptului de “Cei 7 ani de acasă”. Dezvoltarea inteligenței emoționale 
este neglijată încă din primii ani de viață. Încă din timpul grădiniţei și al școlii primare, copiii sunt ghidați 
de sistemul de învăţământ exclusiv către partea informaţională și tehnică a lucrurilor. Această metodă 
dezvoltă, într-adevăr, funcțiile psihice sau intelectuale și cele motorii sau instinctive, însă dacă aceste funcții 
nu sunt bine coordonate de emoții, există riscul major ca acești indicatori de performanţă să acționeze în 
cel mai bun caz, deficitar, iar în cel mai rău caz, haotic, respectiv distructiv. În sistemul românesc nu este 
inclus, cum de altfel, este util viitorului adult, dezvoltarea funcțiilor emoționale, respectiv: observarea, 
înțelegerea, toleranţa, responsabilitatea proprie a stărilor sentimentale (iritarea, anxietatea, timiditatea, 
curajul, empatia, altruismul etc.). 

 Îi învăţăm să spună, fără să simtă ,,, Mulţumesc” și ,,Bună ziua” . Copiii învaţă prin imitare. Îi observă 
pe adulții din jurul nostru și le imită gesturile, atitudinile, comportamentele. Când ei vor vedea adulți 
nefericiți, vor deduce faptul că acesta este modul corect de a trăi, iar fericirea nu este un obiectiv în viaţă. 
Din nefericire, noi, adulții, îi învăţăm să spună, prin imitare, dar fără să simtă sau să dorească, să spună 
,,Mulţumesc” sau ,,Bună ziua”. Conceptul de ,,Cei 7 ani de acasă” nu mai are același înțeles ca pe vremuri, 
deoarece în cei 7 ani de acasă, părinţii îi educă în spiritul competiției cu orice preț, cu idei de genul ,,dacă 
pierzi, ești un ratat” sau ,,Băiatul vecinei a luat note mai mari ca tine”. Respectul faţă de oamenii din jur nu 
mai reprezintă o valoare atât de importantă pentru copiii noștri, deoarece noi, adulții, am încetat să le mai 
spunem asta. Astfel, toate sugestiile pe care cei mari le dau celor mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture 
posibilitatea copilului să se implice emoțional într-un anumit aspect. Astfel, crescând, adultul va avea 
rețineri să-și facă așa repede prieteni, să râdă, să se bucure ca un copil, să treacă peste probleme, să se 
bucure de orice moment, așa cum o făcea când era mic”. 

În concluzie ,,, suprema pedagogie este și va râmâne casa părintească”-după cum afirma și 
Dostoievski. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Elvira Crețu, Psihopedagogia școlară pentru învățământul primar, Editura Aramis, 1999 
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„CEI 7 ANI DE ACASĂ” SUNT OARE ACTUALUL „HOME SCHOOLING”? 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MARIA PATRICHE 
 
Educația reprezintă o serie de activități, care sunt complexe și îmbracă caracteristici precum 

angajament și responsabilitate. Ea înglobează mai mulți factori, care intervin în mod cumulativ și 
sumativ în desfășurarea ei. 

Primul factor care intră în discuție privitor la factorii educației, atât prin ocrotirea și oferirea 
punctul de sprijin pentru pășirea în mediul înconjurător, cu totul nou pentru copil, este familia, prin 
obligatorii „șapte ani de acasă”, ajutându-i în asimilarea cunoștințelor și în dobândirea deprinderilor 
în diferite direcții, care variază conform nevoilor, dorințelor și aspiraților copilului. 

Odată cu modernizarea societății arhaice, a apărut școala, erijându-se într-o instituție 
specializatăm care a pornit de la atribuțiile puse în aplicare de familie, biserică și societate 
contemporană, evoluând odată cu factorii care au intervenit asupra ei, fapt ce i-a permis obținerea 
caracterului formator și profesional. Într-o manieră simplistă, școala este instituția responsabilizată 
de către societate și de către familie pentru a se îndeletnici cu educarea vlăstarelor, constituind 
viitoarele generații instruite. 

Însă familia continuă să joace în continuare roluri empirice și antrenatoare în șlefuirea și 
modelarea micilor oameni, care în mod necesar trebuie să se armonizeze cu ceea oferă școala. Părinții 
sunt persoanele care așază temelia formării copilului. Să nu uităm că prima „învățătoare” a unui copil 
este mama sa. Este necesară conviețuirea într-un mediu în care să existe reguli și valori, care să fie 
respectate și aplicate de toți membrii acelui mediu. Pentru existența unei fructuoase educații, familia 
realizează un parteneriat echilibrat cu ceilalți actori ai educației formative, profesorii.  

Premisa educației o reprezintă membrii căminului familial, iar ideea de homeschooling e o 
practică relativ nouă și nu trebuie confundată cu educația din familie și nici cu parteneriatul școală-
familie în ce privește educația. Este o instituire recent apărută, prin care familia se substituie școlii, 
cel puțin pentru o perioadă de timp, prin preluarea unor obligații didactice, de predare-învățare, de 
către membri ai familiei – părinții, în primul rând. Dar, care, prin anumite proceduri, metodologii, 
criterii, aceste trasee formative sunt recunoscute formal de către o instituție educativă acreditată 
(„școala-umbrelă”) ce face evaluările și certificările de rigoare.  

Ce garanții avem că predarea-învățarea la nivelul familiei e calea cea bună pentru un copil? 
Oare nu ar trebui să ne limităm la primii „cei 7 ani”? Cam impropriu spus „primii”, deoarece părinții 
le pot fi alături copiilor, prin diverse modalități de educație, toată viața. 

Familia reprezintă un câmp mai restrâns, un laborator formativ primar, iar mai apoi 
complementar școlii. Școala trebuie reformată, dar asta nu înseamnă că trebuie să inventăm instituții 
ad-hoc, de tip miraculos, adiacente școlii, pentru care să creem o bază legală și să le instituim ca fiind 
„la modă”. 

Mereu, „la modă” va fi educarea copilul de către părinți, în primii săi ani de viață, fiind adulții 
cei mai interesați de buna creștere a pruncilor lor! 

 

486

 



IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF. INV. PRIMAR, MARIAN MARCELA GABRIELA  
COLEGIUL NATIONAL „ONISIFOR GHIBU” ORADEA 

JUD. BIHOR 
 
“Eu sunt copilul ! Tu tii in mainile tale destinul meu. Tu determini in cea mai mare masura, daca voi 

reusi sau voi esua in viata! Da-mi, te rog, acele lucruri care sa ma indrepte spre fericire. Educa-ma, te 
rog, ca sa pot fi o binecuvantare pentru lume. “ 

 (“Child’s Appeal”, Mamie Gene Cole”) 
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astazi este diferita de cea a generatiilor anterioare. Parintii isi 

petrec din ce in ce mai putin timp alaturi de copiii lor, majoritatea confruntandu-se cu problema echilibrarii 
atributiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu.  

In momentul in care un copil depaseste sfera familiei si intra intr-o colectivitate, incepe o noua etapa 
a vietii lui, dar si a parintilor. 

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 
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Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 MARIANA DANCEANU, PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR,  
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMARNA, JUDEȚUL IAȘI 

 
 Normele de conduită se învață în familie. Școala și alte medii educaționale nu pot, ulterior, decât să 

confirme și să consolideze normele deja deprinse din familie. 
 Niciun părinte nu-și dorește ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creștere, acasă sau în societate. 

Fiecare părinte ar vrea ca propriul copil să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale. 
 Chiar dacă copiii sunt incluși în diverse forme educaționale încă de la vârste mult prea fragede, 

normele de conduită se învață în familie. 
 Familia este mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 

imitare. Vârsta primei copilării este esențială în conturarea și achiziția normelor unui comportament social 
corect. 

 Părinții au responsabilitate majoră. De ei depinde ca adolescentul, tânărul și adultul de mâine să-și 
asume toate componentele unei bune creșteri. Buna creștere are forma pe care o dau părinții. Nu peste tot 
înseamnă același lucru. Fiecare părinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice când e vorba despre 
educația copilului său. 

 Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil binecrescut, care știe să salute, 
să spună ,,mulțumesc, te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. 

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

 Educația primită în cei 7 ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și părinți, 
specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite copilului. 

 Copilul iubit de părinți se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranță îi creează deschiderea 
spre învățarea și asumarea regulilor de comportament. Educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire și încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Educația trebuie realizată în 
funcție de etapele de dezvoltare ale copilului . 

 Părinții sunt modele pentru copii. 
 Cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și 

bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. Exprimarea sentimenteloe este eficientă și în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulțumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

Părinții trebuie să fie consecvenți în educarea copilului. 
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 ,,IMPREUNA PENTRU O EDUCATIE MAI BUNA” 
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE A PĂRINŢILOR ,,EDUCAŢI AŞA!” 
 

GRĂDINIŢA ,,THEODOR COSTESCU’’ GRUPA MONTESSORI 
EDUCATOARE: MARICHESCU LUCIA 

 
ARGUMENT: 
Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare, atât părinţii cât şi 

educatoarele, trebuie să aibă în vedere o adevarată luptă cu mediul social, să fie foarte atente la metodele şi 
mijloacele didactice pe care le folosesc deoarece copiii sunt vulnerabili la această vârstă, iar influenţele 
negative sunt la tot pasul. Pentru a avea o relaţie activă şi pozitivă cu preşcolarii trebuie să ştim să le 
descoperim trebuinţele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se bazeze 
pe încredere şi pe respectul reciproc. 

Familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie. De aceea, 
legătura dintre grădiniţă şi mediul familial va trebui să se intrepătrundă, iar educatorul să cunoască foarte 
bine mediul de viaţă al copilului, pentru a putea colabora. 

Parteneriatul dinte grădiniţă şi familie, organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericolul de 
eşec şcolar de mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, 
iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 

Parteneriatul grădiniţă-familie, acţiunile pe care aceştia le desfîşoară, continuarea de către familie a 
activităţilor desfăşurate în grădiniţă , nu fac decât să ducă la o mai bună formare a celui ce urmează a se 
forma pentru viaţa de adult. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DESFAŞURATE LA GRUPA MONTESSORI 
AN SCOLAR 2019 - 2020 

Perioada/ Tema Obiective Modalităţi de 
realizare 

Locul 
desfăşurării 

Responsabi-lităţi 

Septembrie 
“Bun venit la gradinita” 

Cunoaşterea 
regulilor şi 
obligaţiilor fiecărui 
membru în parte; 
Stabilirea 
opţionalelor de la 
grupă. 

Şedinţă cu 
părinţii 
 
Expuneri  

Sala de grupă Dirijarea întâlnirii  
Prezentarea 
temelor din 
proiect; 
prezentarea 
regulilor clasei, 
alte discutii… 

Octombrie 
“Toamna, toamnaharnica 
si de roade dar nica” 

Participarea la un 
program artistic 
dedicat zilei recoltei 

Activitate 
interactivă cu 
părinţii 

Sala de grupă  Coordonarea 
activităţii; confec-
tionarea 
costumelor.  

Noiembrie 
“Ce stiu si ce nu stiu despre 
copilul meu” 

Realizarea unei 
scurte caracterizări a 
copiilor; 
referat cu tema 
“Clasa 
Montessori_o 
comunitate  
centrata pe copil” 

Masă rotundă 
Vis a vis de 
drepturile 
copilului 
;invitati 
speciali. 

Sala de grupă  Coordonarea 
activit. Discutarea 
unor probleme de 
orga-nizare a 
mediului special 
amenajat(clasa 
Montessori) 

Decembrie 
 ,,Colindam, colindam 
iarna..” 

Vine Mos 
Nicolae/Mos 
Craciun\Participarea 
la serbare;donatii 
pt.copiii nevoiasi 

Serbare de 
Crăciun  
Voluntariat 

Sala de grupă Organizarea 
serbării  
Colectarea 
jucariilor si a altor 
materiale.  
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Ianuarie 
 ,,A fost odata ca-n 
povesti...” 

Participarea 
părinţilor la o 
sezatoare dedicata 
poetului 
M.Eminescu 

Masă rotundă  
Expuneri 
 

Sala de grupă  
 

Coordonarea 
activitatii  

Februarie 
“Minte sanatoasa in corp 
sănătos” 

Implementarea unor 
noutăţi pe teme de 
sănătate şi nutrtie ; 
Discuţii cu invitati 
de specialitate 

Vizionarea 
unor cd-uri; 
Discutii pe 
tema propusa. 

Sala de grupă 
 

Coordonare 
Discutii; 
invitati-cadre 
medicale, 
nutritionist. 

Marti  
„Dar pt. mama” 

Participarea la un 
program literar-
artistic dedicat zilei 
mamei.  

Program 
artistic 

Sala de grupă Coordonarea 
activitătii 

Aprilie 
 ,,Sa fim mai harnici si mai 
darnici” 

Participarea la 
Bazarul de 
Paşte(oferirea unor 
obiecte 
confectionate de 
copii in cadrul 
,,atelierelor 
fanteziei’ ) 

Activitate 
practică 

Grădiniţă Participare 
interactivă 

Mai 
 ,,Parintii intreaba, 
educatoarea raspunde ” 

Discutarea unor 
proble-me 
întâmpinate pe par-
cursul anului şi 
soluţionarea 
acestora; 
Recomandari pentru 
copiii care vor 
merge la şcoală. 

Masă rotundă  
Expuneri  
Relatări  

Sala de grupă Participarea la 
masa rotundă cu 
idei noi, cu 
observaţii 
constructive 

Iunie 
 ,,Copilarie_vis de aur”  

Participarea la 
serbarea de sfârşit 
de an şcolar 

  
Program 
artistic 

Grădiniţă  Participare 
interactivă la 
serbare. 
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EDUCATIA SI CEI 7 ANI DE ACASA 
 

MARIN CRISTINA 
 
„Educatia este ceea ce supravietuieste dupa ce tot ce a fost invatat a fost uitat.” 
BURRHUS FREDERIC SKINNER 
 
Expresia ,,cei sapte ani de acasa”este folosita, in general, pentru a descrie conduita unei persoane intr-

un context anume. 
Cand vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educatia copilului este un demers care presupune un schimb de experienta, de valori si competente 
intre toti adultii care il sustin in demersul sau de dezvoltare. 

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

Familia reprezinta primul spatiu formativ pentru copil, reprezinta mediul socio-cultural in care copilul 
s-a nascut, in care creste. 

 ,,Faptul ca aveti un copil nu va face parinte, precum faptul ca aveti un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine).Prin educatie parentala, parintii ,,se descopera”ca parteneri ai copiilor lor, isi descopera propriul 
potential de schimbare, se simt valorizati in rolul lor parental. 

Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a 
copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, sa citeasca si sa devina un bun exemplu la 
scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, psihologica, intelectual-cognitiva 
etc.’’Dar educatia primita in cei 7 ani de acasa depinde de cativa factori: relatia afectiva dintre copil si 
parinti, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaza familia si pe care le transmite 
copilului” spune psihologul Oana Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgente pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Asadar, parintii au o foarte mare influenta asupra copiilor in primii 7 ani de viata, cand le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmeaza sa le respecte si ei odata cu integrarea in societate, acolo unde 
isi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important sa le transmitem micutilor invatamintele pe care le 
consideram noi necesare si care ii vor ajuta sa fie oameni respectuosi si demni de respect la randul lor, 
deoarece: ,,Copilaria e o lume aparte: pentru noi, o lume fantastica, reala, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotriva, una reala si plina de armonie”.(Eugen Heroveanu) 
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CEI ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROF. INV. PRIMAR: MARIN MARIANA 
LICEUL TEORETIC BANEASA 

CLS. PREGĂTITOARE B 
JUD. CONSTANTA 

 
 ,,Pentru a avea bun simţ, nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei şapte ani de acasă.’’ 

Valeria Mahok 
 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 

s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

Parintii sunt primii educatori din viata copilului, educatia primita de acesta pana la sapte ani, fiind 
determinanta pentru dezvoltarea sa ulterioara. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice 
armonioase, inseamna asigurarea unui program zilnic care trebuie sa respecte orele de somn, activitate, joc, 
plimbare, masa. Dar copilul nu are nevoie numai de adapost, hrana si haine, familia si caminul reprezinta 
pentru copil si “scoala primilor ani ” in care se pun bazele viitoarei sale constiinte, ale tuturor trasaturilor 
care il vor defini ca om intreg, ca persoana cu statut social 

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

 “Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face 
pianist”(Mihail Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi 
descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Dragostea de “bine ”, de adevar, are nevoie mai ales de actiune, de descoperire a virtutilor de catre 
copil. Gresesc acei parinti, care ii interzic copiilor de a apuca, de a desface jucariile, de a le pipai, a le privi 
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si chiar de a le izbi. Activismul precum si curiozitatea acuta de a cerceta tot ce-l inconjoara trebuie stimulate, 
incurajate, intelegand copilul ca pe o fiinta autonoma. Cultivarea dragostei fata de frumos se realizeaza tot 
in familie prin pregatirea bunului gust al copilului fata de tinuta si locuinta sa, precum si cea de frumusetea 
in comportare si relatie cu cei din jur. Orice experienta de viata, orice relatie afectiva vor fi resimtite in 
functie de bazele oferite de familie. Familia reprezinta pentru copil, structura socio-afectiva de baza, 
principala structura protectoare absolute necesara existentei lui. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare; 
Parintii inteligenti isi stimuleaza copiii sa-si invinga temerile si sa aiba atitudini blande;  
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 

şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

 ,,Diploma celor sapte ani de- acasa ai copilului exprima calificativul parintilor.” Valeria Mahok 
 

495

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Valeria+Mahok


EDUCATIA IN FAMILIE 
CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 
MARIN VICTORIA SIMONA 

ŞCOALA GIMNAZIALA VASILE VOICULESCU COMUNA PARSCOV 
JUDETUL BUZAU 

 
 “Diploma celor şapte ani de acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor “ –Valeria Mahok.  
 În viaţa copilului, cea mai întensă perioadă de progresare este cea de la naştere până la perioada 

preşcolară. După această perioadă, doar rectificăm.  
 Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi de competenţă 

între toţi adulţii, care îl susţin în demersul său de dezvoltare.  
 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 

copilul s-a născut, în care creşte.  
 Fiecare parinte doreşte ca propriul copil să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale.  
 Politeţea este “ceva” care se învaţă. Şi se învaţă uşor.  
 Primele reguli de politeţe le învăţăm de la părînţi şi bunici. Apoi, se învaţă de la doamna educatoare, 

de la doamna învăţătoare şi de la toţi profesorii copilului. Toţi aceşti oameni dau sfaturi, şi dau sfaturi zilnic: 
“Spune “Bună ziua!” când te întâlneşti cu cineva cunoscut “ - spune mama ; 
“Nu vorbi cu gura plină!” – spune bunica ; 
“Pune-ţi batista la gură cand strănuti ! “ – zice tata ; 
“Spune “Te rog !” când ceri ceva ! “ –spune doamna educatoare şi multe, multe alte sfaturi.  
 Este foarte bîne că se dau aşa de multe sfaturi. Copiii, de cele mai multe ori, tîn cont de ele, dar se 

întamplă să mai şi greşească. Când greşesc, nu sunt tocmai bucuroşi pentru că, întotdeauna, cineva are grijă 
să le facă observaţii şi reproşuri. Aceasta reprezintă o problemă. Dîn fericire, problema are o soluţie: 
POLITEŢEA  

Dacă sunt politicoşi cu toată lumea, în tot cursul zilei, scapă de observaţii. Ba, mai mult, vor fi 
apreciaţi şi lăudaţi. Ceilalţi vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei. Viaţa de zi cu zi va fi mai bună, mai 
armonioasă şi chiar mai veselă. Asadar, merită străduînţa de a fi politicoşi.  

 Când greşesc, nu trebuie să se sperie, ci trebuie ajutaţi să găsească soluţii să se corecteze. Când nu 
ştiu cum să se comporte într-o şituaţie, trebuie învaţaţi să îi întrebe pe cei mai mari cum să procedeze, fără 
să le fie frică sau rusîne. Pentru că “politeţea se învaţă”.  

 A avea “cei şapte ani de acasă” înseamnă a se comporta respectuos şi cu bună cuviinţă în tot cursul 
zilei, în orice situaţie, cu toată lumea (părinţi, profesori, colegi, prieteni, vecini etc).  

 Părinţii trebuie să fie un bun exemplu pentru copil. Încercarea parintelui de a-şi învăţa copilul să 
vorbească şi să se comporte frumos, este în zadar, când el spune cuvinte urâte sau se comportă mai puţin 
civilizat, “la nervi”.  

 Fiecare moment poate fi un prilej dîn care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, călătoria cu maşina, cu trenul, munca 
în gradină, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţi 
de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra “semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a 
putea profita de “vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere 
lumea.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca propriul copil să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MARIȘ CONSTANȚA 
LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, ARIEȘENI 

 
 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 Familia joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece ea reprezintă 
cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfacute nevoile fiziologice și sociale și implinite etapele 
întregului său ciclu de creștere. Părintii sunt primii educatori din viața copilului, educatia primită de acesta 
până la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existentei 
biofizice al dezvoltării copilului.  

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi 
afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de 
sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.  

 Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme 
şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Procesul educativ al copilului trebuie condus cu 
grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de 
timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte 
capacitatea de înţelegere. Între factorii educației, familia a fost și este considerată ca factor prioritar și 
primordial, deoarece educația începe în familie, unde se formează „ceea ce este mai valoros pe lume - omul 
de caracter”- după cum spunea Loisel. Atmosfera afectivă din familie are o influență hotărâtoare asupra 
dezvoltării psihice în mica copilărie. În familie copilul învață limbajul și comportamentul social, își 
formează aspirații și idealuri, convingeri și aptitudini, sentimente, trăsături de voință și caracter. Zestrea de 
echilibru relațional și adaptativ pe care copilul o moștenește din familia sa este cea mai sigură investiție pe 
terenul viitoarei lui personalități.  

 În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor 
şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă. 

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant ce poate duce la întărirea unui comportament dezirabil 
sau înlaturarea unui comportament indezirabil. Prin exemplul părinților, copilul cunoaște si respectă 
normele de conduită pe care apoi și le va consolida în grădiniță, în școală și în alte medii educaționale pe 
care viața i le oferă. Dintre standardele pe care un copil bine crescut le respectă și le aplică, amintim salutul, 
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ca primă formă de expresie a celor mici în societate, un comportament adecvat în relațiile cu prietenii sau 
în cadrul unui grup social, cunoașterea bunelor maniere în diferite situații de zi cu zi, recunoașterea chiar 
și a greșelilor. Educaţia nu se poate face fără dragoste şi exemplu bun. ( J.H. Pestalozzi ). Cei sapte ani de 
acasă înseamnă imitație și învățare; de aceea, familia trebuie să ofere constant copiilor modele demne de 
urmat, modele ce își vor lăsa amprenta asupra celor mici pentru toată viața! Se spune că este mai ușor să 
formezi corect si frumos un copil, decât să îndrepți apoi un adult! Indiscutabil ,,Diploma celor șapte ani de-
acasă ai copilului exprimă calificativul părinților. “ [Valeria Mahok ]  
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 EDUCATIA IN FAMILIE SI CEI 7 ANI DE ACASA  
 

MARIS TEODORA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu". 

Dragostea părinţilor 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

Vârstele 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. 

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. 

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
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în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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O CLIPĂ DIN VIAȚĂ 
 

 PROF. MARIȘESCU CORNELIA 
LICEUL TEORETIC TRAIAN VUIA REȘIȚA 

 
Copilăria este vârsta spre care oricine se îndreaptă cu nostalgie. Este perioada în care totul este pus 

sub semnul jocului căci copilul se joacă, se bucură și crește sub influența familiei 
Cei șapte ani de acasă reprezintă o perioadă în care copilul trece prin mai multe stadii de dezvoltare 

emoțională și intelectuală. 
La început, copilul crește și imită, încearcă prin joc să creeze lumea adulților de mai târziu. Jocul în 

cei șapte ani de acasă este o formă prin care copilul poate să-și făurească propriul univers, să se dezvolte 
armonios. Prin joc, în anii copilăriei el se identifică cu adultul de mai tărziu pentru că, încă, în jocurile lor 
este pretins a fi un personaj. Așadar ei trăiesc prin anticipație în universul adulților pe care copiii îl imită. 

Cei șapte ani, cifră cu valoare de simbol în mai toate mitologiile lumii, cu referire la trecerile pe care 
omul le parcurge, reperezintă perioada în care copilul primește și acumulează informații pe care apoi va 
încerca să le folosească pentru a cunoaște cât mai mult. Este etapa cea mai importantă în devenirea sa ca 
individ pentru că atunci se pun bazele unei creșteri echilibrate, armonioase. 

Acum copilul explorează, este curios, încercă să descopere, întreabă și nu se mulțumește cu răspunsuri 
rapide și fară valoare. Copilul are nevoie de îndrumare, respect și toleranță, găndurile sale trebuie clarificate, 
pentru că este perioada lui “de ce”,  

În primii ani din viață caracterul lor se modelează, personalitatea cu care se nasc se modifică în funcție 
de factori emoționali, dar desigur și sociali. Moralul unui copil, la o vârstă mică poate să sufere modificări 
determinate de mediul familial în care el se simte cel mai bine. Cu siguranță că în cresterea lui, schimbările 
sunt datorate coeficientului său de inteligență, mediului în care evoluează, relațiilor din cadrul familiei dar 
și statutului social. 

Perioada de început se remarcă prin schimbările ce le resimte atunci cand este integrat în societate, 
cand interacționează cu alți copii de vârste apropiate și când trebuie să socializeze. Este momentul în care 
trebuie să realizeze că nu mai este în centrul universului care se numește familie, ci este într-o instituție în 
care toți sunt copii mici, iar cel care îi coordonează nu le acordă doar unora atenție ci tuturor.  

O bună creștere, în mediul familial, îi va da posibilitatea să se integreze mult mai ușor într-un mediu 
unde regulile sunt unitare și fără să se țină cond de preferințe. Un copil cu cei șapte ani de acasă va reuși să 
comunice, să respecte regulile unui dialog eficient, va știi ce înseamnă respect, și toleranță 

Pornid de la ideea că ne definește trecutul, perioada de la începutul vieții fiecărui individ este cea care 
îl marchează și îi dă posibilitatea, crescând într-un mediu propice, să evolueze pe scara valorilor, să reușescă 
să-și trăiască visul copilăriei. 

Pusă sub semnul unui moment care a trecut fără să conștientizezi, perioada celor șapte ani de acasă 
rămâne un reper esențial în formarea individuală pentru că atunci copilul copiază ceea ce vede, întreabă, 
iubește necondiționat, este sincer, nu are griji căci singura lui preocupare rămâne jocul prin care explorează, 
cunoaște, inventează și evadează înt-un univers ideal.  
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA  
 

PROF. INV. PRIMAR MARȘEU RODICA LAVINIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 TIMIȘOARA 

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

forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, 
începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de 
sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele. 

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Dl Goe”. Între aceste două improbabile extreme are 
loc o provocare, uneori dificilă, a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut generic 
drept „cei şapte ani de-acasă”. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei șapte ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Când vorbim despre educația primită în familie se pot creiona, evident, generalizări. Printre 
principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” 
regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-
i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă faptul că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor 
şi a celui/celei care serveşte masa. 

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

502

 



Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa, în timp, între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni și îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul anilor de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care le-a primit copilul 
au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte 
legate de creşterea unui copil, perseverenţa și exemplul personal iar eforturile susţinute nu vor întârzia să 
dea roadele mult-aşteptate. Cert este ca educatia trebuie să existe, doar că fiecare copil are ritmul său de 
evoluție.  

Răspunsul la întrebarea “De unde învață copilul?”diferă în funcție de o serie de factori, majoritatea 
depinzând de concepțiile părinților despre educație, formare și parenting. Indiferent de convingeri, 
experiențe sau atitudini, scopurile tuturor părinților converg spre același rezultat: copii bine pregătiți care 
să-și găsească un loc cât mai bun într-o lume din ce în ce mai competitivă în care orice cunoștință în plus 
poate face diferența. Unul dintre răspunsurile tradiționale cu privire la întrebarea de început este, evident, 
școala. Cu toate punctele sale slabe și cu toate acuzațiile care i se aduc, pe bună dreptate sau părtinitor 
uneori, școala rămâne principalul mijloc de educație formală a copilului.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR MARTALOGU DUICU MAGDALENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUNI, COM. CORNEREVA,  

JUD. CARAȘ-SEVERIN 
 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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FAMILIA ȘI IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MARTIN RAMONA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI - BACĂU 

 
 Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte 

a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii șapte ani de viață 
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Baza formării unui comportament corespunzător 
al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.  

 Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere 
în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. 

 Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, 
deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale, 
si împlinite etapele întregului său ciclu de creștere. Părinții sunt primii educatori din viața copilului, 
educația primită de acesta până la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în 
primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar 
dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de 
somn, activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia 
reprezintă pentru copil și “școala primilor ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor 
trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană cu statut social.  

 Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod. Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel 
mai mult timp cu familia, în special până la vârsta de trei ani, iar membrii ei au cea mai mare influență 
asupra lui. Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este 
considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informații, de memorare și de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face 
o faptă bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia 
către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din 
jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă. Dar educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde 
de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care 
se bazează familia şi pe care le transmite copilului. Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim 
la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului 
până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, 
care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 Atunci când folosim expresia ,,cei șapte ani de acasă” ne referim de cele mai multe ori la bunele 
maniere cu care copilul pornește pe lungul și anevoiosul drum al școlii și al vieții în același timp. Nu uităm 
că acestă expresie își are originea în faptul că în trecutul nu foarte îndepărtat copilul rămânea în familie 
până la această vârstă de șapte ani, când acesta pășea pragul școlii. La momentul începerii școlii puiul de 
om trebuia să aibă bine conturat un set de comportamente menite a-l face să se integreze cu ușurință în noul 
mediu, să fie acceptați de cei din acest nou mediu, sau cum spuneau adulții ,,să nu se facă de rușine”. Cu 
timpul, multe schimbări au intervenit în societatea în care trăim și odată cu ele și în modul de a ne educa 
copiii, iar așteptările adulților de la cei mici sunt altele. 
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 Un părinte al unui copil sub vârsta școlarizării se află într-o continuă căutare de modalități de educare 
a celui mic, de trucuri de a-l determina pe cel mic să se comporte frumos. Însă cea mai bună modalitate este 
propriul exemplu, al părintelui și al celor din familia extinsă. Este foarte important pentru copii ca ei să 
crească în familii în care membrii sunt mereu politicoși unul cu celălalt, care folosesc un limbaj decent și 
un ton adecvat. Acest exercițiu, deși nu este întotdeauna ușor, este unul extrem de util și ușor de perceput 
de copil. La fel de important este ca micuțul să fie apreciat pentru comportamentul civilizat, fapt ce îl va 
face să învețe bunătatea și să fie mai prietenoși. Mai devreme sau mai târziu se va întâmpla ca puiul de om 
să folosească cuvinte necuviincioase sau să aibă un comportament necivilizat, deprinse nu se știe de unde. 
Cum trebuie să reacționeze părintele atunci? În primul rând, nu trebuie să intre în panică și mai ales nu 
trebuie să țipe sau să lovească. Apoi trebuie să înțeleagă că o reacție exagerată nu îl va face pe copil să 
renunțe la un astfel de limbaj sau comportament, ci dimpotrivă, să îl folosească în continuare dar să ascundă 
acest lucru de adulți. Mai mult decât atât, copilul va înțelege că dacă a provocat un adult, poate face același 
lucru și cu alții, drept pentru care va folosi același limbaj sau comportament din nou și din nou. Atunci va 
fi cu adevărat o provocare încercarea de a-l determina să se poarte frumos. Soluția constă în discuții repetate 
despre ceea l-a determinat să adopte acel comportament, discuții ce trebuie purtate pe un ton calm, dar ferm, 
discuții menite să transmită clar mesajul că adultul nu apreciază un astfel de limbaj sau comportament. 
Sigur, aceste discuții trebuie însoțite de exemplul unei comportări civilizate, politicoase. În tot acest timp, 
copilul trebuie să se simtă ascultat, îndrumat, ajutat. Sunt de evitat pedepsele aplicate unui copil mic pentru 
comportament necivilizat. Dacă părintele reușește să îl facă pe copil să folosească un limbaj decent și să 
aibă un comportament civilizat înseamnă că a fost făcut abia primul pas către o educație bună, frumoasă, 
corectă. Urmează, desigur, o lungă, anevoioasă și complicată cale de urmat pentru transformarea micuțului 
într-un adult de succes. 

 „Școala este a doua casă, dar prima școală este acasă!” 
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EDUCAȚIA ÎNCEPE ÎN FAMILIE 
 

PROF. ÎNV.PREȘ. MARUȘCA PETRIȘOARA 
GRĂDINIȚA P.P. ,,FLOAREA – SOARELUI” REȘIȚA 

 
 ,,Menirea educaţiei este aceea de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul” 
 (Gentil, G.The Reform of Education) 
 
Când vine vorba despre educație, tendința este de a privi înspre școală și cadrele didactice ca factori 

principali de influență. Cu toate acestea, specialiștii în educație pun accent pe rolul părinților de a-i forma 
și influența pe copii încă din primii ani de viață, de când încep să învețe respectul față de sine. Ulterior, 
valori precum onestitate, curaj, toleranță, cinste, bunătate sau spirit civic sunt cultivate întâi în familie și 
abia apoi în școală. 

Când vine vorba despre copii, avem în 9 cazuri din 10 două direcții de discuție: educația în sens pur 
pedagogic și dezvoltarea psiho-emoțională. Pendulând grațios între „cum a fost azi la școală“ și „puișor, nu 
te cert, vreau doar să discutăm“, părinții de astăzi lovesc aprig în stilul de parenting al anilor ’80 și privesc 
blând către un viitor pe care îl construiesc zilnic alături de „puișorii“ din dotare. 

Influenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor om cu respect faţă de cei ce-l educă se simte 
încă din perioada grădiniţei. Nu de puţine ori se întâlnesc copii care nu respectă cerinţele educatoarei sau 
care fac aprecieri necuviincioase la adresa ei. De cele mai multe ori, aceşti copii vin din familii care au 
obiceiul de a ponegri autorităţile locale, şefii de la locul de muncă sau chiar educatoarea sau învăţătoarea 
copiilor mai mari. Copilul este obişnuit deci, cu lipsa de respect. Aceşti copii, de multe ori, refuză să vină 
la grădiniţă. Discutarea cadrului didactic în directe făcute de către părinţi sădesc în sufletele copiilor 
neîncrederea, frica.  

Dezvoltarea personalităţii copilului are loc în prezenţa şi sub influenţa a trei mari grupe de factori 
determinanţi, care se află într-o relaţie de interdependenţă şi care pun în valoare anumite aspecte. 
 Cele trei grupe mari de factori sunt: ereditatea, mediul şi educaţia. În actul de educare a copilului, familia 
a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece în ordinea firească a lucrurilor, educaţia 
începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familia şi pe genunchii mamei se 
formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter”.În familie, copilul îşi face pregătirea pentru 
viaţă. 

 Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce etapele 
de creştere înaintează pe treptele superioare ale ontogenezei. Familia contribuie la satisfacerea trebuinţelor 
copilului încă din primii ani de viaţă, oferindu-i modele de comportament, de comunicare, contribuind 
pregnant la socializarea copilului, la dezvoltarea conştiinţei şi a conduitelor morale. Relaţiile copilului cu 
familia sunt de durată, consistente, fundamentate pe legături afective care au la bază căldura căminului şi 
înţelegerea.Familia are datoria de a facilita socializarea copilului şi adaptarea acestuia la condiţiile impuse 
de societate, fiind prima colectivitate umană caracteristică omului şi absolut necesară devenirii umane.  

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educaţia în familie 
precedând-o pe cea instituţională. Copilul, în primii ani de viaţă este dependent de părinţi, iar aceştia nu 
trebuie să fie preocupaţi doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educaţia psiho-socială, 
corelând posibilităţile fizice cu cele psihice. Educaţia în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, 
iar educaţia sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluţia fizică, urmărindu-se concomitent 
educaţia intelectuală, morală în scopul formării caracterului.  

De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume 
şi viaţă, despre fenomene din natură şi societate, copilul le primeşte din familie. Astfel, prin comunicarea 
continuă cu membrii familiei, el îşi însuşeşte limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al 
dezvoltării sale psihice. 

 Părinţii vor fi atenţi la felul cum pronunţă copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor îmbogăţi 
vocabularul, îi vor învăţa să se exprime corect şi coerent. Însuşirea vorbirii de către copiii cu cei din jur. 
Părinţii trebuie să acorde o mare atenţie întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al 
manifestării active a setei de cunoaştere, al curiozităţii lor cu privire la originea lucrurilor din jur. În familie 
copiii îşi însuşesc primele cunoştinţe, îşi formează primele reprezentări şi dobândesc experienţe morale. 
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Părinţii îi învaţă de timpuriu pe copii să înţeleagă ce este „bine”şi ce este„rău”, ce este „permis”şi ce este 
„interzis”.Pentru unele fapte şi acţiuni, copiii sunt încurajaţi şi lăudaţi, iar pentru altele sunt dojeniţi de către 
părinţi. 

Copilul nu se educă numai prin îndemnurile părinţilor, ci şi prin exemplele personale pe care părinţii 
le oferă acestuia. Există multe cazuri când părinţii intră în grădiniţă fără să salute personalul care lucrează 
în incinta acesteia. Prin firea lucrurilor, copilul trebuie să găsească în imediata sa apropiere, realitatea 
corectă a persoanei de care sunt ataşaţi, realitate care să-i inspire conduita. Desigur că, aceste exemple de 
conduită se corectează pe parcurs, se îmbogăţesc, ajungând chiar să se modifice. În acest proces, intervin 
grădiniţa, şcoala, societatea care contribuie la modelarea personalităţii copiilor. Prima etapă în acest proces 
de organizare şi formare a membrului societăţii este reprezentată, însă, de identificarea cu personalitatea 
tatălui sau a mamei.  

În concluzie, consider că părinții sunt direcți răspunzatori pentru felul în care arataă societatea în care 
trăim, pentru prezentul și viitorul nostru. Omul este cel mai complex computer, programabil pentru armonie 
și echilibru sau pentru dezechilibru incontrolabil, dotat însa, spre deosebire de calculatoarele obișnuite - cu 
puterea de a decide în privința alegerii pe care o face. 
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IMPORTANŢA CELOR 7 ANI DE ACASÃ 
 

 MÂRZALI ONGEN 
 
 Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite. 

 În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune 
maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important 
este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii 
îi vor imita cu precizie de 90%. 

 Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă 
micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”, 
„poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în momentele 
în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă. 

 Bunele maniere sunt cartea noastră de vizită. Felul în care ne comportăm are o puternică influență 
asupra relațiilor cu familia, prietenii, colegii, și, în cele din urmă, de acest lucru depinde dacă avem sau nu 
succes în viață. Dacă vrei să crești un copil amabil, elegant, manierat și, de ce nu, plin de șarm, aceasta este 
cartea care va completa în mod armonios eforturile tale! 

 Pentru că primii șapte ani sunt esențiali în formarea caracterului său, copilul trebuie ajutat să deprindă 
obiceiuri sănătoase și maniere elegante. Micuțul învață care sunt principiile și valorile după care va trebui 
să se ghideze în viață, în situații dintre cele mai diverse. Tot acum descoperă cum să aibă grijă de corpul și 
de lucrurile lui, ce este recomandat să mănânce, cum să își ajute părinții și cum să se bucure de încrederea 
și aprecierea oamenilor cu care interacționează. 

 Educaţia copilului are la bazã o serie de reguli care formeazã ansamblul educaţional. Fie cã este 
vorba despre viaţa de acasã, fie cã vorbim despre educţtia de la gradiniţã sau şcoala, copilul trebuie ȋnvaţat 
sã ȋnteleagã şi sã respecte regulilele de comportament. 

 
Bibliografie 
1. Ionescu, M., Educația în familie – repere și practici actuale, Editura Cartea Universitară București, 

2006. 
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PRIMII GHIOCEI-CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. MATACHE OANA IRINA 
 
,,Arată-mi un copil până la vârsta de 7 ani și îți voi spune cum va fi când va ajunge adult”. 

ARISTOTEL 
 
Copilul este ca un fir rasarit primavara, o noua viata, o noua provocare.Ceea ce faci pentru copilul 

tau in primii 7 ani, il va influenta in intreaga viata.Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la 
educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului 
până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, 
care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. Educaţia, bunele 
maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca 
mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  
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 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

ÎNV. MATE IUDIT- KINGA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRE N. POPESCU’’ VÂNĂTORI 

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

ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)  
 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 

petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. 

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

 Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără a recurge la 
un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la şcoală?”, răspunsul copilului 
să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o 
discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, 
folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă 
că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile 
pe care le-a făcut. 

 Foarte importante sunt şi activităţile complementare celor de la şcoală, desfăşurate cu copilul în 
contexte diferite de viaţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui 
părinte, precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie 
materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să 
descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere 
prin propriul lor comportament modele de urmat.  

 Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire 
minuţioasă ar putea fi:  

 a) În natură:  
 - să alerge, să se joace cu mingea „De-a v-aţi ascunselea”, „De-a Baba-Oarba” etc.  
 - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, 

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

etc.  
 - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre 

gustul lor ş.a.  
 - să-i incite la desfăşurarea de acţiuni care dezvoltă abilităţile matematice (numărare, împărţire 

echitabilă, realizarea de grupe cu acelaşi număr de elemente)  
 - să le stimuleze imaginaţia, antrenându-i să confecţioneze obiecte simple, cu materiale din natură 

(buchete din flori, mărgele din scoici, medalioane din pietricele, pictură pe pietre, colaje din seminţe, frunze 
etc.)  

 b) În gospodărie:  
 - să sorteze îmbrăcăminte şi încălţăminte după criterii diferite: anotimpurile în care le folosim, 

mărime, culoare, formă etc.  
 - să caracterizeze obiecte familiare, referindu-se la utilitate, gust, miros, aspect  
 - să se joace în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară: „De-a bucătarul”, „De-a vânzătorul”, „De-

a petrecerea”, „De-a musafirii” etc.  
 c) În drum spre grădiniţă:  
 - să numere maşinile de o anumită culoare  
 - să privească atent maşinile şi să semnaleze printr-un cuvânt că a observat o anumită literă în 

numărul de înmatriculare al acesteia („Hai să spunem crocodil când vedem un C la numerele de pe tăbliţele 
maşinilor”)  
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 - să se joace, atribuindu-şi diferite roluri („Să zicem că eu eram Ana, colega ta şi ne întâlneam pe 
drum…”)  

 Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, 
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei 
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit 
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să 
descopere lumea. 
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EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN SPIRITUL ADEVĂRULUI 
 – O DATORIE A PĂRINŢOLOR 

 
MATEI IOANA  

EDUCATOARE, G.P.P. NR.52, ORADEA 
 
 Încă din primii ani de viaţă ai copilului, de când acesta începe să gândească, părinţii sunt datori să-i 

ofere o viaţă de familie dusă în spiritl adevărului. Copilul vede realitatea şi doreşte să se comporte el şi cei 
din ur conform acestei realităţi. De aceea cpilul doreşte să vadă la părinţii săi o comportare în spiritul 
adevărului. Este totdeauna aşa?  

 Iată un caz: telefonul sună, copilul ridică receptorul şi i se spune de la capătul firului că tanti Elena 
vrea să vorbească cu mama. Chemată, mama îi spune copilului: „Zii că nu sunt acasă”.  

 În faţa unei asemenea întâmplări apare următoarea întrebare: ce gânduri se nasc în mintea copilului 
în cazul de faţă? Câte răsturnări! El care credea că mama lui este cea mai cinstită fiinţă, iată că o vede acum 
minţind! Oare nu aşa începe şcoala minciunii? Adunând de aici una, de dincolo alta, copilul se învăţă să 
mintă iar părinţii se trezesc că au un copil mincinos, întrebarea e: când şi de ce minte copilul? 

1. Odată ce a auzit-o pe mama minţind, va căuta el singur să înţeleagă de ce a minţit mama. Dacă nu 
va putea înţelege care a fost cauza ce a făcut-o pe mama să mintă, va apela la tată şi acesta va invoca un 
motiv prin care să o salveze pe mamă. Dacă avem un copil a cărui putere de discernământ nu e formată, 
acesta va urma exemplul dat de mamă. Deci v-a minţi şi el atunci când va crede că minciuna îl va salva 
dintr-o încurcătură. 

2. Copilul poate minţi şi din dorinţa de a obţine ceva ce ştie că nu-i va fi dat decât în anumite condiţii 
pe care el nu le îndeplineşte. 

3. Copilul poate minţi şi de frica unei pedepse. 
Dacă un copil îşi doreşte ceva, trebuie învăţat să-şi exprime clar dorinţa, iar părinţii să-i explice, în 

cazul în care dorinţa nu i se poate îndeplini, din ce motiv nu e posibil. El, copilul, trebuie învăţat că nu tot 
ce dorim putem avea. Copilul va trebui convins că cinstit este să spui adevărul şi că o greşeală recunoscută 
poate fi iertată dacă ea nu va mai fi repetată. Pot fi citite şi poveşti ca de exemplu „Niculiţă Mincinosul” 
sau poezia „Iancu Mincinosul” în care se arată cum lumea din jurul celui mincinos pierde încrederea în cel 
care minte şi la nevoie acesta nu se mai poate bucura de autorul celor pe care i-a minţit.  

Părinţii trebuie să dea dovadă de tact în diverse întâmplări care pot avea loc în viaţa de familie, să dea 
exemplu de dragoste pentru adevăr şi să nu aprobe în nici un caz minciuna în viaţa copilului lor, începând 
chiar cu „cei şapte ani de acasă”. Mica familie să devină marea şcoală în care să domnească adevărul. E 
indicată lectura sau povestirea unor întâmplări din viaţa lor ca părinţi, din care copilul să desprindă uşor 
morala că: adevărul trebuie să ne călăuzească viaţa, iar minciuna nu poate ace decât rău. 
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 EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

 PROFESOR: MATEȘ ANGELA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA ARAD 

 
 Expresia „cei şapte ani de-acasă“este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie 
să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace 
singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, 
un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea 
posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare social 

 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc 
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere 
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o 
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul 
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există 
coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare 
între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de 
suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în 
care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este 
exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la 
începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce 
priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o 
zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate 
implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi 
activităţile pe care le vor face în afara celor de la grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în 
contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în 
conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească 
a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea 
fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii 
trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea 
posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, 
nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. Câteva exemple de activităţi 
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pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire minuţioasă ar putea fi în natură: să 
alerge, să se joace cu mingea, „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe 
desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, pământul, nisipul, apa etc. - să-i 
încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul vântului, susurul apelor etc. - să-i 
implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre gustul lor 
ş.a.; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie diferite roluri şi să intre în jocul 
copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare moment poate fi un prilej din care 
copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a 
cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc 
sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar 
ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de 
aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea. 

 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
Bibliografie: 
 adev.ro/pbbbcv  
 www.scribd 
 www.didactic.ro 
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UNDE ÎNCEPE EDUCAȚIA? 

 

PROF. MATREȘU-BINJUNG VALENTINA-MIHAELA 

TURNU-MAGURELE 
 

“Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. 

Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri” Jean Jacques Rousseau 

 

Cu toții știm că educația începe acasă, în familie, încă de când facem primii pași. Învățăm să asculțăm, 

să fim atenți, să urmăm exemplul sau …suntem lăsați să greșim ca să învățăm din greșeli. Nimeni nu s-a 

născut părinte pentru a ști care este cea mai bună sau cea mai ușoară cale de a-și educa copiii. Învățăm și 

noi, pas cu pas, cu răbdare, cu blândețe, cu calm, să-i sprijinim, să le arătăm drumul bun, să-i pregătim 

pentru viață și, poate mai important, să le fim aproape atunci când le este greu. 

Cu siguranță educația în primii ani din viață pune temelia la ceea ce vom deveni noi mai târziu în 

viață. Sunt situații când un părinte este prea copleșit de grija de a asigura hrana zilnică, de problemele de la 

serviciu, sau de strădania de a-și găsi o slujbă, dar găsește timp să își îmbrățișeze copilul seara înainte de 

culcare sau să își ceară scuze că nu și-a făcut suficient timp pentru el.  

Copiii sunt foarte receptivi la tot ce se întâmplă în jurul lor, și învață repede. Învață să salute, să spună 

mulțumesc, să răspundă la întrebări, să se poarte frumos, să fie generos, să fie toleranți, să respecte regulile 

atunci cînd se joacă cu prietenii sau să învețe ce se cade și ce nu se cade a face atunci când este în societate, 

la școală sau acasă. 

Mai mult decât atât, copilul copiază părintele, deci trebuie să fim atenți ce exemplu dăm. Sunt și 

cazuri, din păcate, când copilul are părinții plecați la muncă în străinătate, iar educația este asigurată de 

rude, de stradă sau de vecini. Mulți copii reușesc să își însușească un comportament bun, fac diferența între 

ce este bine și ce nu, sau au norocul să meargă la grădiniță, apoi la școală și să întâlnească acolo oameni 

bine pregătiți, dedicați meseriei care îi pot educa și ghida în viață. Sunt și situații când copiii refuză ajutorul 

celor din jur, în lipsa părinților, dar perseverența poate face minuni, iar cadrele didactice pot să reușească 

să pună în valoare tot ceea ce este bun în sufletul unui copil.  

Educația nu se face ușor și nu se face cât am clipi, este nevoie de mult efort, de răbdare, de calm, de 

bunăvoință, de înțelepciune, de dragoste pentru a obține rezultate, iar rezultatele se văd în timp, peste ani. 

Familia este cea care pune temelia la construcția caracterului unui copil, ea ghidează conduita, ea dă 

încredere și ajută la crearea unui Om mare. 
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 STIMA DE SINE A COPILULUI ESTE ESENŢIALĂ 
 

 MAZILESCU COSMIN ION  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEŞTI 

 
Cȃnd copilul nu ascultă. .. 
Cele mai frecvente nemulţumiri ale părinţilor sunt acelea ca nu sunt ascultaţi de către copilul lor şi că 

întȃmpină dificultăţi în crearea unei relaţii mai bune cu copilul lor. Înainte de a discuta despre ce strategii 
aplicăm în situaţia în care copilul trebuie să facă ceva ce îi solicităm dar nu vrea, vă invit să ne îndreptăm 
atenţia spre aşteptările pe care le avem de la ei. 

"Ce îţi doreşti de fapt de la copilul tău?", "Care este comportamentul pe care îl doreşti schimbat?" 
Doreşti să fii ascultat în legatură cu toate solicitările tale ? Îţi doreşti un copil căruia să îi spui să fie 

cuminte şi imediat să facă ceea ce ii ceri ? 
 Înainte de a cere copilului toate acestea, poate ar trebui să te întrebi dacă aşteptările tale sunt realiste. 
Un copil nu este un bun ascultător, pentru că el este un bun imitator. Aşa că poate noi, ca parinţi, în 

această etapă din viaţa lor ar trebui să spunem mai puţin, şi să facem mai mult. Mai mult decȃt atȃt: un copil 
100 % docil se va transforma într-un adult 100% docil care va învăţa înca de la o vȃrstă fragedă că a-i 
asculta pe ceilalţi şi a le obţine acceptarea este o modalitate de a-şi implini nevoile emotionale. 

Pe de altă parte este bine de ştiut, cu cȃt avem mai grijă sa umplem "rezervorul emoţional" al copiilor 
noştri cu atenţie, afecţiune, aprobare, apreciere cu atȃt un copil se va simţi mai iubit, mai în siguranţă şi cu 
atȃt este mai probabil ca el să fie cooperant şi să se supună mai repede regulilor şi solicitărilor noastre. 

Şi uneori, puţin timp petrecut cu copilul pentru ceea ce aparent este un capriciu, poate salva 2 ore de 
întreruperi, întrebări şi în final certuri... IUBIREA este fundamentul, baza pe care putem să venim şi să 
avem diferite solicitări. 

Ce facem totuşi în acele momente în care copilul totuşi nu vrea să ne asculte? 
Raspunsul este urmatorul: Să ne alegem cu grijă bătăliile pe care le ducem cu copii. 
“Chiar este relevant să îi impunem cu ce tricou se îmbracă? Sau că insistă că vrea şosetele cu Mickey 

Mouse (şi doar cu ele se încalţă)? Sau că vrea căciula cu Spiderman şi nimic altceva nu îl mulţumeşte?” 
O educaţie pozitivă dată copilului este esenţială pentru dezvoltarea lui echilibrată care să stea la baza 

formării unui adult puternic, cu stimă de sine. 
De fapt, stima de sine este unul dintre cele mai importante daruri de educaţie pozitivă a copilului. Iar 

stima de sine se construieşte din anii copillariei şi începe cu opinia părinţilor. 
Nu, nu putem avea putem avea aşteptarea ca un copil să ne asculte de fiecare dată. Ar fi o aşteptare 

nerealistă şi ar pune mult prea multă presiune atȃt pe parinţi, însă şi pe umerii (încă) fragili ai copiilor. Il 
putem lăsa să aleagă dacă sȃmbătă dimineaţa vrea să meargă în parc cu bicicleta şi nu la Gradina Zoologicȃ 
atȃta timp cȃt obiectivul ca parinte este atins: vom ieşi împreună la aer curat, vom petrece timp de calitate 
împreună, va socializa cu copii de varsta lui. Şi iată cum putem stabili în mod sănătos o regulă! 

Vestea bună este că parinţii care nu au exagerat cu un stil autoritar, şi care lasă libertatea de alegere 
copilului în legatură cu micile acţiuni din viaţa lui, se vor bucura de un copil care ajunge să fie ascultator 
într-o măsură mai mare decȃt copiii parinţilor care au exagerat cu solicitarea.  

Ce este stima de sine? 
Stima de sine este sentimentul de a avea valoare ca persoană şi de a fi capabil să ai o părere bună 

despre tine. Stima de sine se traduce de fapt prin încrederea în sine şi o atitudine pozitivă. Desigur, nu 
trebuie căzut în extreme - egocentrism sau lăudaroşenie.  

Cuvintele pot răni şi afecta stima de sine a copilului 
Copiii sunt foarte sensibili la ce li se spune şi de aceea trebuIe să le vorbim cȃt mai respectuos. 

Comentariile negative sau criticile repetate pot fi percepute ca fiind adevăruri inevitabile de către copil şi 
pot afecta pe viaţă încrederea şi stima de sine. 

 Auzi părinţi spunȃnd: 
 … eşti lent ca un melc, cum poţi fi aşa de nătȃng, esti un răutăcios, esti un egoist, iar nu înţelegi?, 

eşti un aiurit - ce mă fac cu tine?, nu eşti bun la nimic. .. 
Toate aceste afectează grav încrederea pe care copilul o are în propriile sale puteri şi calităţi. 

518

 



Repetate, aceste propoziţii încep să sune tot mai puternic în sufletul copilului şi îl poate face să creadă 
că nu este apreciat şi iubit. Mai grav, copilul începe să se perceapă în acest mod - impagini şi ipostaze care 
vor fi greu şterse din sufletul lui. 

Nu uitaţi parinţi, copilul este un om în formare iar, parinţii au cea mai mare inlfunenţă în dezvoltarea 
sa ca om echilibrat şi puternic. 

Stima de sine se creează în timp şi este nevoie de mult tact şi de răbdare din partea unui părinte pentru 
a-şi ajuta copilul să aibă o stimă de sine crescută, care să îl ajute să aibă o personalitate puternică, 
independentă la maturitate. Rolul parinţilor este crucial în creşterea stimei de sine a copiilor, pentru că în 
tot ceea ce fac, copiii sunt influenţaţi de interacţiunea cu parinţii lor. 

Pȃnă cȃnd sunt suficient de maturi ca să îşi formeze propria viziune despre lume, ei interpretează 
universul prin ochii parinţilor, iar cuvintele adresate de parinţi lor sau altor persoane devin puncte de reper 
în imaginea pe care şi-o construiesc despre sine. Oricȃt de banal şi de greu de crezut ar părea, copiii cred 
tot ceea ce spun parinţii. 

Chiar dacă nu o arată, chiar dacă nu acţionează în concordanţă cu ceea ce li se spune şi pare că fac 
totul ca şi cum nu le-ar păsa de nimic, copiilor chiar le pasă de absolut tot ceea ce aud de la parinţii lor. n 

 Aparent sună destul de demoralizator. Cum am putea totuşi să transformăm acest lucru în ceva care 
să ajute să îmbunătăţim stima de sine a copiilor ? 

Laudă-ţi copilul şi arată-i că a făcut ceva bun, indiferent dacă este vorba de un lucru măreţ sau banal. 
Studiile arată că în modul în care se comportă copiii se reflectă credinţele lor. Atunci cȃnd observi un lucru 
pozitiv la copilul tău, spune-i asta, laudă-l sau pur şi simplu arată-i că a făcut ceva bun 

 De exemplu, dacă a rezolvat cu brio o problemă la matematică, aratăte-te entuziasmat de faptul că a 
făcut acea problemă, printr-o replica de genul „Super, ai rezolvat o prblemă atȃt de grea E extraordinar, 
bravo!” „Bravo, esti foarte destept!”. 

Transformȃnd o problemă în rezolvarea ei... 
Atunci cȃnd îi faci observaţii copilului în legatură cu o sarcină pe care nu a îndeplinit-o ăcorect, 

încearcă să te raportezi la momentul prezent în loc să faci observaţii demoralizatoare, cu caracter general. 
În loc să îi spui „Întotdeauna uiţi să faci patul!”, mai bine întreabă-l „Cum crezi ca ai putea să faci încȃt să 
îţi aminteşti mȃine să faci patul?”. Felul în care facem un reproş unui copil este extrem de important pentru 
că îl poate transforma din copilul problema în copilul care rezolva o problema. Comentariile în legatura cu 
îndeplinirea unei sarcini ar trebui să fie mereu pozitive, sa fie centrate pe progresul facut de copil oricat de 
mic ar fi el. Incurajarea are un rol stimulativ pentru oricine vrea să atingă un obiectiv, indiferent dacă este 
copil sau adult. 

Înlocuind eşecul cu lecţia învăţată din el... 
Copiii învaţă din orice experienţă pe care o trăiesc. Iar atunci cȃnd lucrurile nu merg aşa cum îşi 

doresc ei şi nu reuşesc să finalizeze cu succes o sarcină, concluziile pe care le trag sunt adesea globale şi 
mult mai grave decȃt o impune eşecul în sine. Un eşec minor generat de imposibilitatea de a rezolva un 
exerciţiu poate să conducă la o conluzie globală, şi falsă, de tipul „Nu sunt bun” sau, mai grav, „Nu sunt 
bun la scoala...”. pentru a preîntampin astfel de concluzii greşite, ajută-ţi copilul cȃt poţi de mult, 
încurajȃndu-l şi explicȃndu-i că un eşec nu trebuie să fie o sursă de dezamăgire. Orientează-l spre acţiunile 
pe care le poate face pentru ca data viitoare să nu mai întȃmpine eşecul respectiv şi ajută-l să se focalizeze 
pe concret mai mult decȃt pe general. 

 Laudȃndu-l faţă de alte persoane...  
Atunci cȃnd încerci să îţi convingi copilul în mod direct, chiar şi de un lucru pozitiv, este posibil să 

întȃmpini rezistenţă. Şi este ceva firesc, pentru că, în fond, chiar daca tu îl încurajezi, el simte contrariul. 
Însă atunci cȃnd te aude spunȃnd aceleaşi lucruri şi unei a treia persoane, încrederea sa creşte şi şansele de 
a transforma o dezamăgire în ceva constructiv cresc şi ele. Pentru că un copil crede tot ce spun parinţii, 
oricȃt de utopic ar părea şi acţionează în consecinţă. 
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CEI 7 ANI DE ACASA: NORME SI VALORI ESENTIALE PENTRU 
SUCCESUL VIITORULUI COPILULUI 

 
ING. LIDIA MAZILU 

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA 
GALAȚI 

 
Mulți tineri din ultimele decenii au dat și dau dovada calității lor prin inteligența, putere de adaptare 

și nu rareori prin reușită. Dar, totodată, putem constata și limite în evoluția lor, din care nu puține nu le sunt 
imputabile. Sistemul de învățământ a fost dezechilibrat și procesul de reformă, necontenit politizat, când ar 
trebui să fie rezultatul unui proces de consens național și de adâncă reflectie, este înca departe de a fi 
împlinit si de a oferi, în multe privinte, perspectivele cele mai bune. Coruptia a patruns si în învatamânt, 
fiind o cale pentru obtinerea neîndrituita de titluri academice. Angajarile si promovarile sunt înca supuse, 
din pacate, în cu mult prea multe cazuri, influentelor de partid, personale sau familiale si nu rareori si 
coruptiei. Începutul de drum în viata personala si profesionala se confrunta cu probleme complicate, cum 
ar fi cea a locuintei, pentru care statul ar trebui sa vina mult în întâmpinare si în sprijin pentru a se solutiona 
impasul. Obtinerea de comenzi este supusa în multe rânduri unor jocuri de interese, iar eludarea legii este 
frecventa. Semnificativ ramâne însa faptul ca multi tineri reusesc sa faca fata acestor încercari, desi uneori 
prin paguboasa parasire a tarii. 

Nu putini dintre tineri îsi realizeaza viata si se încadreaza, utili societatii. Fara îndoiala, nu exista 
padure fara uscaturi, dar de departe cei buni sunt mai multi. Nu trebuie sa ne lasam înselati de speculatiile 
de presa, legate de un caz nefericit sau altul. Ne putem pune însa întrebari legate de ceea ce s-ar putea si ar 
trebui facut pentru a se crea climatul prielnic dezvoltarii tinerilor si mai ales al elitelor lor. Raspunsurile la 
provocarile cu care se confrunta procesul de formare si afirmare al tinerilor depinde mai ales de mersul 
societatii noastre, de eliminarea racilelor care afecteaza întreaga noastra viata, a tinerilor, ca si a celor de 
vârsta mijlocie si a vârstnicilor. 

Exista totusi o etapa mai restrânsa din viata tinerilor, cea în care cel putin în parte ei se gasesc în 
mijlocul familiei, al parintilor în primul rând, care joaca rolul formativ. Este perioda celor sapte ani de 
acasa, denumire care ascunde un adânc înteles, deoarece este etapa în care se deprinde un comportament 
de baza pentru întreaga viata. În cea mai mare parte, deprinderile bune se însusesc atunci. Buna dimineata, 
Buna ziua, Noapte buna, Multumesc, Te rog sunt deprinse si nu se mai uita întreaga viata. Copilul afla ca 
exista un Dumnezeu, ca apartine unei tari, deci ca are o patrie si aceasta îi este asezata în sistemul de gândire 
ca parte a planetei, iar planeta este fixata în Universul cârmuit de întelpciunea lui Dumnezeu. Fapta buna 
si adevarul sunt laudate si fapta rea si minciuna sunt condamnate. Corectitudinea în socoteli si chestiuni 
banesti este învatata. Respectul fata de vârstnici, cel fata de femei; mila si compasiunea fata de cei napastuiti 
de soarta, fata de infirmi, de asemenea, dar si comportarea la masa si felul în care mâncam, cum trebuie sa 
ne îmbracam, comportarea într-o reuniune de familie sau de prieteni. Timp de sapte ani, în care creste, 
copilul învata sau ar trebui sa învete bunele deprinderi ! Totodata, aceasta etapa creeaza o legatura 
sentimentala indestructibila între copil si parintii, familia si mediul din care provine. Într-o privinta, este si 
o prima educatie cetateneasca! 

În ultimele decenii, începând din cel final al sistemului comunist, au aparut copii „cu cheia la gât“, 
din pacate, dupa decembrie 1989 majoritatea mamelor, care au rolul primordial în cei sapte ani de acasa, 
au continuat sa se gaseasca la locurile de munca, iar prezenta rudelor ajutatoare, a bunicilor, matusilor si 
unchilor a fost si este si ea în scadere, deoarece chiar notiunea de familie tinde sa-si piarda vechile valente. 
A mai aparut, cu grave consecinte în cresterea si mai ales formarea copiilor, plecarea a milioane de români, 
la munca, peste hotare. Astazi, cei sapte ani de acasa, preluati în parte si de sistemul incipient de învatamânt, 
se afla în impas, iar acest fenomen este accentuat si de evolutia rapida a umanitatii, ca si de problemele pe 
care aceasta le-a generat. Uneori parintii, mai ales cei cu o pregatire nedesavârsita, se gasesc în dificultate 
atunci când trebuie sa le transmita copiilor chiar si învataturi elementare, ceea ce duce la o scadere a 
prestigiului lor fata de cei mici, dar pe de alta parte si la o maturizare mai grabnica a acestora. 

Lipsa celor sapte ani de acasa se resimte însa la cei care n-au trecut prin aceasta etapa a vietii sau au 
beneficiat de ea doar partial, dar si de întreaga societate. Au aparut si apar tineri siguri de ei, cu învatatura 
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la nivelul lumii, descurcându-se uneori uimitor prin „hatisurile“ vietii, dar care au intrat în viata lipsiti de 
temelia formativa a celor sapte ani de acasa, care sunt ca laptele matern, poate fi înlocuit, dar în paguba 
celei mai sanatoase cresteri a celui în cauza. Întreaga societate se resimte, caci comportamentul acestor 
tineri vine, nu rareori, în contradictie cu buna crestere traditionala, ei fiind lipsiti de învataturile primordiale, 
dar mai grav este si faptul ca cei sapte ani de acasa au si rolul de a duce la realizarea legaturii dintre generatii, 
de a asigura un echilibru si o continuitate. 

Uitând ca ei însisi au fost crescuti si îngrijiti de cei astazi maturi ori vârstnici, multi tineri se comporta 
cu lipsa de consideratie si respect, ca si cum lumea a început cu ei, dau sentinte si condamna lucruri pe care 
nu le cunosc sau nu le înteleg pe deplin. În locuri publice, comportarea zgmotoasa, cu lipsa de deferenta 
fata de ceilalti, ca si cum ar fi singurii pe lume si acelasi lucru, în automobil, în trafic, sunt, de asemenea, 
efecte ale lipsei celor sapte ani de acasa. Cedarea locului într-un mijloc de transport de catre un tânar catre 
un vârstnic sau o femeie se constata extrem de rar. Iata numai câteva exemple ale unei purtari care arata 
limpede ca cei care au astfel de comportamente n-au trecut prin filtrul celor sapte ani de acasa. 

Ca si învatamântul disciplinelor umaniste, etapa de educatie de baza nu trebuie sa lipseasca din 
procesul formativ al fiecaruia. Suntem datori, în primul rând parintii, sa ne îndeplinim misiunea fata de 
generatia urmatoare, tot asa cum si noi am beneficiat de grija si de învataturile de purtare în lume si 
societate, de respectul fata de orice fiinta umana, din partea parintilor si familiilor noastre, care ne-au 
îndrumat si îndreptat primii pasi în viata. La temeiul formarii noastre ca oameni stau acesti ani de acasa. 
Asa a fost de când oamenii au aparut pe pamânt si mersul înainte al omenirii s-a întemeiat pe aceasta 
perioada formativa care nu trebuie înlaturata, ci trebuie pastrata în existenta fiecarei fiinte umane, ea având 
profunde rosturi. 
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 EDUCAȚIA ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ  
 

 PROF. ÎNV.PREȘC.: MEDGID MELEC 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 

STRUCTURA GRADINIȚA P.P. NR. 3 MANGALIA, JUD. CONSTANȚA 
 
 Sintagma ,,cei șapte ani de-acasă” se referă la educația pe care copilul o primește de la părinți, la un 

copil bine-crescut, mai precis la dobândirea unor bune deprinderi: deprinderi igienico-sanitare, deprinderi 
de comportare civilizată și de politețe, deprinderi de ordine și curățenie. Vorbim de cei șapte ani de acasă 
deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special până la vârsta de trei ani, iar membrii 
ei au cea mai mare influență asupra lui. Formarea oricărei deprinderi necesită din partea părinților și a 
educatoarelor răbdare și, mai ales, un echilibru între severitate, toleranță și timp. 

 Regula celor șapte ani de acasă se învață fără constrângere, prin comunicare, îndrumare și foarte 
multă răbdare. Progresele copilului sunt lente, însă trebuie să știm că acestea se înrădăcinează pe măsură 
ce crește și se sedimentează bine în caracterul copilului pe termen lung. Trebuie să existe o concordanță 
deplină între ceea ce i se cere copilului în familie și ceea ce se realizează la grădiniță. 

 Familia are rolul cel mai important în formarea deprinderilor. Oglinda educației pe care o oferă 
părinții copiilor o reprezintă comportamentul copiilor în public. Trebuie să i se repete copilului de mai 
multe ori ce are de făcut. Deprinderile, odată formate, îl scutesc pe copil de alte solicitări, care mai târziu 
ar necesita un consum mai mare de energie și timp. 

 Pentru formarea deprinderilor, este nevoie de voință și de timp, de concentrare mai mare din partea 
copilului la ceea ce are de făcut, ca, apoi, printr-un exercițiu susținut, să se ajungă la automatizarea 
mișcărilor și la exercitarea lor într-o anumită succesiune. În procesul educativ de formare a deprinderilor 
se conturează mai multe etape de care părinții, ca și ceilalți factori educativi, trebuie să țină seama. 

 Prima etapă constă în familiarizarea copilului cu obiectele necesare și cu denumirea lor. Astfel, se 
formează o imagine globală asupra acțiunii și a obiectelor. În etapa a doua, se explică și se demonstrează 
operațiile în ordinea lor firească, se demonstrează fiecare mișcare în parte, iar copiii o imită. De exemplu, 
când copilul învață cum se spală mâinile, îi explicăm pașii, respectându-se succesiunea lor logică: ,,Întâi 
udăm mâinile, apoi le dăm cu săpun...etc”. Copiii imită mișcările făcute de educatoare, după care, pe rând, 
exersează. Cea de a treia etapă o constituie formarea și consolidarea propriu-zisă a deprinderii. Copiilor le 
este cerut să execute operațiile în succesiunea lor, dar sub supravegherea adultului. Acum, copiii pot sesiza 
singuri greșelile, rețin detaliile în mod concret, elimină mișcările de prisos, ritmul de execuție fiind lent, 
din cauza faptului că operațiile nu s-au automatizat încă. Într-o etapă următoare, deprinderile se 
automatizează, pe la vârsta de 5-6 ani, cînd copilul execută operațiile corect, cu minimum de energie. 
Ultima etapă a formării oricărei deprinderi o constituie perfecționarea ei, fiind de fapt faza formării 
stereotipului dinamic, adică automatizarea acțiunii, până se ajunge la obișnuință. 

 Activitatea fundamentală a copilului în grădiniță este jocul. De aceea, multe deprinderi se pot forma 
în timpul și cu ajutorul jocului. Cu efect stimulator pot fi folosite lauda și îndemnul. Atunci când se 
urmărește trezirea interesului copilului pentru o anumită deprindere, este bine ca tonul să fie plin de voie 
bună, de blîndețe, de înțelegere. Nu trebuie folosit un ton ridicat, deoarece acesta declanșează copiilor 
reacții de respingere acțiunii. Laudele trebuie folosite cu măsură, apoi din ce în ce mai puțin, până ce nu va 
mai fi nevoie de ele. În vederea consolidării deprinderilor, se pot folosi: povestiri, poezii, lecturi după 
imagini, jocuri și ghicitori. Povestirea are rol deosebit în stimularea imaginației și sensibilității copiilor. Se 
pot utiliza povestiri din literatura pentru copii, adaptate vârstei și chiar povestiri improvizate. Eficiență 
deosebită în procesul formării deprinderilor o are învățarea unor poezii și însoțirea lor de acțiunile sugerate 
de text.  

 Deprinderile de ordine și curățenie sunt deosebit de importante. Ele se reflectă în activitatea fiecărei 
persoane prin felul în care își organizează munca, programul zilnic, chiar și în gândire. Prezența acestora și 
modul în care s-au format se pot constata și în viața de familie. Dacă formarea deprinderilor de ordine și 
curățenie n-a început la o vârstă foarte fragedă, când copilul poate fi îndrumat, ce, cât, cum să asimileze, 
mai târziu, în adolescență, el adoptă unele norme de comportare prin auto-educație, dar mai greu, cu lacune. 
De aceea, este deosebit de important să se înceapă cu formarea deprinderilor de ordine și curățenie 
concomitent cu celelalte deprinderi.  
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 Considerarea deprinderilor de comportare civilizată și de politețe sunt aspecte de bază în procesul 
instructiv-educativ. Preșcolarii, mai târziu școlari, participă la diverse activități în mod organizat; ei trebuie 
să acționeze conform sarcinilor primite din partea educatoarei, a învățătoarei și să respecte disciplina. Dacă 
deprinderea de a fi disciplinat nu s-a format la vârsta preșcolară, mai târziu va fi mai greu, copilul va fi 
permanent neadaptat, nu va răspunde cu ușurință cerințelor impuse de diferite activități, va fi refractar la 
orice sarcină sau negativist la orice sfat venit din afară. Pentru formarea deprinderilor de comportare 
civilizată, este necesar ca toți membrii familiei să arate concordanță de păreri și atitudine. Nu i se poate 
cere copilului să se comporte civilizat, să respecte liniștea cuiva, dacă ceilalți nu o respectă.Exemplul 
personal (părinte, membri de familia, prietenii acestora) este hotărâtor! Înrtucât formarea și consolidarea 
deprinderilor se dezvoltă în timp, este bine ca părinții să insiste până la transformarea acestora în obișnuințe. 
Educația primită în cei șapte ani de-acasă depinde de relația afectivă dintre părinți și copil, de valorile pe 
care se bazează familia și pe care le transmite copilului. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. VrăsmaşEcaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002;  
2. Cristina-Maria Barbacariu, Mariana Dumitrescu, Consiliere parentală, Editura Diana. 
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Nu încetez de a vă ruga, de a vă ruga cu lacrimi şi a vă cere ca, înainte de toate celelalte, să daţi 

copiilor voştri o bună educaţie. Dacă-ţi iubeşti copilul, arat-o prin educaţia ce i-o dai. De altfel, ai şi răsplată. 
(Sfântul Ioan Gură de Aur 2007: 400) 

Şcoala actuală se confruntă cu o serioasă criză de care nu este deloc responsabilă – lipsa adevăratei 
educaţii a elevilor, pe care o primesc doar în cadrul familiei şi în special în timpul primilor şapte ani de 
viaţă. Dacă astăzi nu avem copii educaţi, vina este, în primul rând, a părinţilor, şi poate nici a lor, ci a celor 
care au creat tragedia exodului actual şi nevoia de câştigare a existenţei departe de familie şi de ţară. Această 
dinamică îi lipseşte pe copii fie de unul dintre părinţi, fie de ambii. Cine să-i educe atunci, dacă din faşă 
rămân în grija altora? Odată plecată mama, lipseşte tot ce poate să aibă mai bun o familie sau un popor, 
căci „ea este elementul sacru în viaţa unei naţiuni, în viaţa unui neam, în viaţa societăţii şi în viaţa de 
familie. În osteneala mamelor stă prezentul şi viitorul... Mama îl face pe prunc om, ea îi arată calea, ea îi 
relevă pe Dumnezeu. Dincolo de ce dă societatea unui om, sămânţa primă este pusă în suflet de mama... La 
ora aceasta ne lipsesc tocmai mame sfinte care să dea sfinţi, să dea eroi, să dea martiri, să dea intelectuali, 
să dea genii care să stârnească tot ce are mai bun poporul acesta.” (Constantineanu 2008: 590)  

Cei şapte ani, trăiţi în căldura unui cămin familial şi sub afecţiunea şi înţelepciunea ambilor părinţi, 
sunt determinanţi pentru toate vârstele de mai târziu şi pentru întreaga viaţă. În această etapă preşcolară, 
părinţii au prin excelenţă un rol educaţional. Lucrarea lor pedagogică acum îşi lasă amprenta asupra minţii 
şi sufletelor celor mici şi nu va putea fi smulsă de provocările şcolii şi ale vieţii. Sfântul Ioan Gură de Aur 
surprindea extrem de plastic folosul acestei griji a părinţilor căci, „după cum pictorii lucrează cu multă grijă 
şi exactitate tablourile, iar sculptorii statuile, tot astfel şi fiecare tată şi mamă trebuie să-şi dea silinţa pentru 
desăvârşirea acestor tablouri, acestor icoane minunate ale lui Dumnezeu. Pictorii, în fiecare zi, pun în faţa 
lor tabloul şi-i dau culorile trebuitoare, sculptorii fac la fel: dau jos ce este de prisos şi adaugă ce trebuie. 
Tot aşa şi voi, ca nişte sculptori, întrebuinţaţi tot timpul vostru liber spre a sculpta statui minunate lui 
Dumnezeu; îndepărtaţi ce este de prisos, adăugaţi ce trebuie şi uitaţi-vă cu grijă la ele în fiecare zi: care este 
darul natural al copiilor, spre a-l dezvolta, care este defectul, spre a-l îndepărta.” (Sfântul Ioan Gură de Aur 
2007: 401)  

Învăţături despre importanţa celor şapte ani de acasă putem extrage din întreaga cultură spirituală şi 
pedagogică a lumii, pentru că educaţia autentică a fost aceeaşi dintotdeauna şi nu-şi va pierde nicidecum 
actualitatea. Suficient ar fi să ne oprim asupra Psalmilor regelui David, Pildelor lui Solomon, paginilor 
romanului popular Varlaam şi Ioasaf, Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, 
Amintirilor din copilărie şi, în general, asupra literaturii care ascunde la fiecare pas lecţii şi exemple 
practice. Solomon, fiul regelui David, a simţit nevoia scrierii sfaturilor şi învăţăturilor pentru toţi părinţii 
care vor urma, astfel încât fiecare să-şi asume rolul cu luare-aminte: „Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui 
tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău şi ca o salbă împrejurul 
gâtului tău...”, „Fiul meu, nu uita învăţătura mea şi inima ta să păzească sfaturile mele. Căci lungime de 
zile şi ani de viaţă şi propăşire ţi se vor adăuga. Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul 
gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale...”, „Ascultaţi, fiilor, învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi 
buna chibzuială. Căci eu vă dau învăţătură bună: nu părăsiţi povaţa mea. Căci şi eu am fost fecior la tatăl 
meu, singur, şi cu duioşie iubit la mama mea. Şi el mă-nvăţa şi-mi zicea: «Inima ta să păstreze cuvintele 
inimii mele, păzeşte poruncile mele şi vei fi viu.»” (Biblia sau Sfânta Scriptură 2006: 638, 639, 640) 
Aşadar, cel care se bucură de prezenţa părinţilor, îi respectă şi le ascultă poveţile „va fi ca un pom răsădit 
lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor 
spori” (Biblia sau Sfânta Scriptură 2006: 565). Adevărate îndemnuri pedagogice, coduri şi reguli de aur îi 
adresează fiului, Theodosie, şi nouă, tuturor, domnul Ţării Româneşti, Neagoe Basarab: „Fătul mieu 
Theodosie şi voao cinstiţilor şi dulcilor miei domni, care veţi fi în urma noastră domni şi biruitori ţărâi 
aceştiia...”, „Cu adevărat, ale rădăcinii cei bune, bune sunt şi odraslele, şi din curtea cea sfântă şi fii sfinţi 
vor ieşi, şi de nu va fi cetatea împăratului sfântă, nici fii nu vor ieşi sfinţi...” (Învăţăturile lui Neagoe 
Basarab către fiul său Theodosie 1971: 217, 351)  
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Pe de o parte, dacă anii sublimului copilăriei sunt petrecuţi în preajma proastelor influenţe, în faţa 
ecranelor, prin creşe şi grădiniţe cu program prelungit şi nimeni nu s-a ocupat de educaţie, degeaba se va 
căuta schimbarea comportamentelor copiilor la vârste mari, aşa cum întăreşte şi proverbul „Ceea ce înveţi 
de mic, nu uiţi până la bătrâneţe!” Există şi părinţi care, deşi stau cu ai lor copii, îi sufocă printr-o iubire 
nechibzuită, nu sunt atenţi la sfaturile şi observaţiile celor binevoitori şi nu au lumina să vadă adevărul care 
uneori se ascunde în păreri obiective; iar când se trezesc, problemele copiilor se agravează. Abia atunci 
realizează că au greşit ca părinţi şi anii copilului s-au irosit fără să îi fi fost inoculată o educaţie aleasă. 
Aceasta se întâmplă şi din cauză că părinţii nu au fost obişnuiţi, la rându-le, să acorde atenţia cuvenită 
menirii pe care o au, poate nici nu simt că ai lor copii trebuie educaţi, poate nici măcar nu ştiu semnificaţia 
termenului sau poate doar aşteaptă ca lucrul acesta să fie preluat de către viitorii dascăli şi de şcoală în 
general. Există şi categorii de părinţi care se consideră prea moderni şi îşi idolatrizează copilul, pe care îl 
lasă să facă absolut tot ceea ce doreşte, pretextând că ei nu sunt demodaţi şi primitivi şi că timpurile s-au 
schimbat mult. Un asemenea copil, lăsat să-şi găsească singur drumul şi să se autoeduce, cel mai adesea se 
hrăneşte cu încăpăţânare, neascultare şi chiar răutate şi va deveni o pacoste şi pentru familie, şi pentru cei 
cu care va intra în contact. Abia când copilul va fi respins şi părinţii condamnaţi, ei vor deschide ochii sau 
le vor fi deschişi de către specialişti (psihologi, profesori), dar un copac care a prins rădăcini într-un pământ 
pietros, cu greu va mai creşte armonios. „Nu ştii ce simţitor e?”, îl apăra mam′mare pe Goe şi, după modelul 
ei, aşa fac mulţi părinţi care acoperă şi justifică obrăzniciile copiilor, confundând lipsa înţelepciuniii cu 
iubirea. Un părinte înţelept nu va fi niciodată liniştit când va vedea că în copil se înmulţesc seminţele răului, 
ci va încerca să le smulgă. Dacă nu procedează aşa, ele vor fi udate treptat de raţiune şi, de aceea, nu ne 
uimesc oamenii foarte inteligenţi care ajung să săvârşească fapte abominabile. Cel mai adesea, prin malluri 
se pot observa mai uşor copiii capricioşi, care prin plâns şi strigăte îi manipulează foarte bine pe părinţi şi, 
pentru că primesc întotdeauna ceea ce doresc, ca şi personajul lui Caragiale, în ei s-au înrădăcinat aceste 
manifestări. Asemenea copii vor fi provocările de mai târziu, elevii hiperactivi şi problematicii sălilor de 
clasă. Odată răul scăpat, cu greu va mai putea fi înlăturat fără specialişti. Este arhicunoscut cazul 
împăratului roman Diocleţian, căruia de mic îi plăcea să tortureze animalele şi apoi să le ucidă. Această 
înclinaţie a copilăriei s-a manifestat în cruzimea adultului tocmai din cauză că nu a fost înlăturată când 
trebuia. Părintele este mereu cu urechile ciulite, pentru a diminua orice pornire spre rău, atâta timp cât nu 
îl practică el însuşi şi atâta timp cât este în stare să mai discearnă între bine şi rău. Pe un părinte care nu mai 
reuşea să îndrepte fărădelegile fiului său, Sfântul Ioan Gură de Aur nu îl consolează, ci îi confirmă că 
neascultarea şi libertatea care i-au fost îngăduite întotdeauna s-au întors împotriva amândurora. Sfântul se 
dovedeşte fin psiholog şi dascăl iscusit pentru că el întăreşte un adevăr general-valabil: ordinea, respectul, 
responsabilitatea, ascultarea şi toate valorile se învaţă când terenul este încă propice şi că răul trebuie smuls 
(nu tăiat) înainte de a se înrădăcina complet. Orice fiu care a crescut cum nu trebuie este rodul şi vina 
părinţilor, fie că sunt sau nu pregătiţi să accepte. 

Pe de altă parte, în cei şapte ani de acasă, părinţii nu au doar grija educaţiei împotriva răului, ci se 
preocupă şi de cultivarea binelui şi a frumosului. Acum este momentul în care copilul învaţă atitudini şi 
gesturi capitale (să nu se certe, să respecte, să fie politicos, să aleagă binele, să fie ordonat, să facă 
discriminări corecte, să fie simplu şi modest, să nu judece, să nu eticheteze etc.) care vor preveni 
comportamentele nesănătoase de mai târziu (bullying, mobbing, violenţă etc.). Acum i se stimulează 
copilului şi sensibilitatea şi dragostea pentru Frumosul natural (cer, soare, stele, flori, păsări, oameni etc.) 
şi cultural (muzică, dans, teatru, cărţi etc.) care-i vor desăvârşi sau nu gustul pentru marea artă. 

În concluzie, chiar dacă timpurile cameleonice şi sloganurile îndeamnă la pragmatism, acţiune, 
individualism şi inteligenţă, la a fi tot timpul în competiţie şi a ţinti spre superlativul profesional şi financiar, 
părinţii nu trebuie să uite că există o cale de mijloc în care îşi pot regăsi întotdeauna echilibrul şi 
înţelepciunea de a vedea dincolo de viitorul pe care ei simt că trebuie să i-l asigure copilului şi în care pot 
să se aplece mai mult asupra educaţiei care îi pregăteşte acestuia mai întâi caracterul şi statutul de om 
desăvârşit întru toate. Doar un asemenea om va fi capabil să înfrunte critic viitorul care părinţilor oricum 
le scapă, oricât s-ar strădui să-l clădească dinainte sau să-l programeze minuţios. În acest sens, cuvintele 
Sfântului Ioan Gură de Aur ne vin iarăşi în ajutor: „Se spune că mărgăritarele, îndată după prinderea lor, au 
înfăţişarea unei picături de apă. Dacă cel care pescuieşte perla este un om iscusit, pune picătura în palmă şi 
mişcă podul palmei întorcând picătura până ce se rotunjeşte exact şi o face foarte rotundă şi tare; după ce i 
s-a dat această formă, nu mai este cu putinţă să i se mai dea alta.” (Sfântul Ioan Gură de Aur 2007: 400) 
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 PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
GRĂDINIŢĂ – FAMILIE- CONSILIER ŞCOLAR 

„UMĂR LÂNGĂ UMĂR PENTRU COPIII NOȘTRI” 
 

PROF. MESEȘAN VIORICA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ”PARADISUL PITICILOR” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I. TITLUL PROIECTULUI: „UMĂR LÂNGĂ UMĂR PENTRU COPIII NOŞTRI” 
II. ARGUMENT 
„Toţi copiii şi adulţii au dreptul să evolueze şi să se dezvolte într-un context în care să existe egalitate 

şi respect pentru diversitate. Copiii, părinţii şi educatorii au dreptul la calitate în serviciile implicate în 
copilăria timpurie, fără discriminare datorită rasei, sexului, limbajului, religiei, opiniilor politice sau de 
altă natură, naţionalitate, etnie, origine socială, sărăcie, dizabilitate sau orice alt statut.” (conform 
DECET, European Diversity in Early Childhood Education)  

Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor. Vârsta preşcolară este vârsta 
celor mai importante achiziţii (psihice, socio-emoţionale, motorii) care lasă profunde urme asupra 
personalităţii în devenire, educatorul şi părinţii având roluri importante în împlinirea omului ca om. Acum 
se pun bazele personalităţii care va fi parte integrantă a societăţii a cărei cerinţe se diversifică în permanenţă.  

 Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări şi cereri ale familiei, uneori 
marcându-se prin impulsul de a verifica toţi factorii care acţionează asupra copiilor lor: de la condiţiile 
materiale, la modul în care personalul relaţionează cu cei mici, sau relaţiile instituite între copii. Orice 
modificări în comportamentul copiilor, cu excepţia celor absolut pozitive, devin pentru unii părinţi motive 
de îngrijorare, de suspiciune şi ridică semne de întrebare referitoare la influenţele din grădiniţă. Pe de alta 
parte, cadrele didactice au nevoie de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua şi dezvolta direcţiile de 
acţiune formativ-educative pe care le antrenează instituţional, cât şi pentru a găsi rezolvări concrete la 
necesităţi de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, organizaţionale sau logistice. 

 Toate aceste motivaţii conduc spre realizarea unui parteneriat real, activ, cu implicare susţinută a 
familiei, pentru interesul comun tuturor - copilul. 

III.CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 Scopul proiectului:  
 Colaborarea permanentă între familie şi grădiniţă privind procesul instructiv-educativ al copilului 

pentru o educaţie cât mai eficientă. Amenajarea sălii de grupă la standardele cerute de legea calitaţii prin 
achiziţionarea de materiale didactice şi mijloace de învăţământ care să ridice calitatea învăţării la un nivel 
superior. 

 COMPORTAMENTE VIZATE CONFORM DOMENIILOR DE DEZOLTARE ALE 
PREŞCOLARILOR 

Privind educatoarele: 
- informarea părinţilor privitor la standardele de creştere şi dezvoltare ale copiilor în funcţie de 

particularităţile de vârstă şi individuale; 
- expunerea părinţilor scopul şi conţinutul programului educativ desfăşurat în grădiniţă; 
- acordarea de consiliere individuală şi în grup pe teme de educaţie în familie şi în instituţia preşcolară. 
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 Privind părinţii: 
-  Participarea activă în cadrul parteneriatului familie- grădiniţă cât şi la alte activităţi organizate de 

unitatea preşcolară;  
- Oferirea de informaţii despre mediul de dezvoltare şi istoria medicală a copilului, ceea ce ajută 

cadrele didactice să înţeleagă de ce un copil învaţă sau acţionează într-un anumit mod;  
- sprijinirea cadrele didactice, oferindu-se ca voluntari sau cadre de sprijin în sala de grupă;  
- informarea educatoarele privind comportamentul copiilor în familie şi în societate; 
- continuarea în familie a programului educaţional propus de instituţia preşcolară, îmbinând 

armonios atitudinea permisivă cu exigenţa.  
- stabilirea necesarului de materiale didactice necesar bunei desfăşurări a activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare;  
- identificare resurselor necesare achiziţionării lor;  
- integrarea mijloacelor de învăţământ şi a materialelor didactice în derularea procesului de 

învăţământ din grădiniţă. 
IV. ECHIPA PRIECTULUI:  
 - director: prof. IFTIMI LUCREŢIA 
 - coordonatori grădiniţă: Prof. Meseşan Viorica 
 - educatoare: prof. Meseşan Viorica 
 - comitetul de părinţi al grupei 
 - asistent medical 
 - consilier şcolar 
GRUP ŢINTĂ: preşcolarii Grupei mică„ A”, părinţii copiilor, cadrele didactice.  
V. DURATA PROIECTULUI: octombrie 2019- iunie 2020 
VI. RESURSE MATERIALE: Materiale diverse aduse de părinţi, copii, spaţii şcolare, materiale 

didactice, suport logistic asigurat de parteneri.  
VII. RESURSE FINANCIARE: donaţii, sponsorizări, contribuţii personale. 
VIII. EVALUARE: albume foto, articole postate pe pagina grădiniţei;  
IX. REZULTATE AŞTEPTATE:  
- dezvoltarea comportamentelor sociale la preşcolari, a spiritului de cooperare şi de prietenie; 
- îmbunătăţirea bazei materiale a grupei;  
- realizarea unităţii de decizii şi acţiune în cadrul parterilor implicaţi; 
- egalitate şi respect în diversitate; 
- creşterea gradului de implicare şi participare a părinţilor şi a specialiştilor în sprijinirea dezvoltării 

copiilor şi îmbunătăţirea relaţionării dintre ei. 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE: 
 
 
 

 
Protocol de colaborare 
I. PĂRŢI IMPLICATE:  
• Comitetul de părinţi al grupei mică „A” de la Grădiniţa cu Program Prelungit “Paradisul Piticilor”, 

Dej, reprezentat de preşedinte Pop Anca, membru şi casier.  
• Cadrul didactic prof. Meseşan Viorica de la Grupa mică „A”, Grădiniţa cu Program Prelungit 

“Paradisul Piticilor”, Dej reprezentată de director - prof. Iftimi Lucreţia. 

 1. 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 3. 
 
 
 
 
 4. 
 
 
 
 5. 
 
 
 
 6. 
 
 
 
 7. 
 
 
 
 
 
 8. 
 
 
 
 
 
  

 
Octombrie 
 
 
 
Octombrie 
 
 
 
Decembrie 
 
 
 
 
Ianuarie 
 
 
 
Februarie 
 
 
 
Martie 
 
 
 
Aprilie 
 
 
 
 
 
Iunie  

 
Umăr lângă umăr, 
pentru copiii noştrii! 
 
 
“Târgul Toamna în 
Paradis” 
 
 
“Magia 
Crăciunului” 
 
 
 
“Copilul meu e unic. 
Ce trebuie să fac?” 
 
 
“Minte sănătoasă în 
corp sănătos” 
 
 
“Un dar pentru 
mămica mea” 
 
 
“Să aducem 
lumina” 
 
 
”Să ştii mai multe, 
să fii mai bun” 
 
“La mulţi ani, 
copilărie!” 
”Uite cât am mai 
crescut!” 

 
Dezbatere 
Chestionare 
 
 
Vânzare-cumpărare, 
Expoziție cu lucrări realizate 
de copii 
 
 
Achiziţionarea şi 
confecţionarea podoabelor şi 
a costumaţiei pentru serbare. 
Spectacol de Crăciun 
 
Studiu de caz 
Chestionare 
Discuţii 
 
Activitate practică cu 
preşcolarii 
 
 
Confectionarea unui cadou 
 
 
 
Expoziţie cu lucrări ale 
copiilor legate de sărbătorile 
pascale 
Activităţi extraşcolare 
 
 
Program artistic. Desene pe 
asfalt 
Prezentare evaluare finală 

 
Părinţii 
Educatoarele 
 
 
Copiii 
Educatoarele 
 
 
Părinţii 
Copiii 
Educatoarele 
 
 
Părinţii 
Educatoarele 
Consilier psihologic 
 
Medic 
pediatru/asistent 
Educatoarele 
 
Părinţii 
Copiii 
Educatoarele 
 
Copiii 
Educatoarele 
Părinţii 
 
 
 
Copiii,  
Părinţii,  
Educatoarele 

NR. 
CRT. 
 

 
 DATA 

  
 TEMA 

  
 MODALITĂŢI DE 
 REALIZARE 

 
PARTICIPANŢI 
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• Consilier şcolar, prof. Zdrâncu Daniel. 
 
II. SCOPUL: Protocolul încheiat din dorinţa şi cu acordul ambelor părţi, urmăreşte colaborarea 

permanentă între familie şi grădiniţă privind procesul instructiv-educativ al copilului pentru o educaţie cât 
mai eficientă.  

 
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
1. Părinţii preşcolarilor de la grupa mică„A”, reprezentaţi de membru Comitetului de părinţi, acordă 

sprijin cadrelor didactice în organizarea şi derularea activităţilor propuse, se implică în activităţile de 
educare a preşcolarilor. 

2. Cadrele didactice informează părinţii privitor la scopul si continutul programului educativ 
desfăşurat în grădiniţă şi acordă consiliere individuală şi în grup pe teme de educaţie în familie şi în instituţia 
preşcolară, în colaborare cu consilierul psihologic al şcolii, prof. Zdrâncu Daniel. Asigură desfăşurarea în 
condiţii optime a acţiunilor cuprinse în program.  

Obligaţii comune: 
• Colaborarea permanentă în vederea asigurării unui proces instructiv- educativ de calitate.  
•  Mediatizarea rezultatelor obţinute în condiţii stabilite de comun acord.  
 
 Educatoare,  
 Prof. Meseşan Viorica  
  
 Comitetul de părinţi,  
Preşedinte:Pop Anca 
 
 Consilier şcolar,  
 Prof. Zdrâncu Daniel  
 
Director, 
Prof. Iftimi Lucreţia 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR, CRISTINA MICLAUȘ  
 LICEUL TEORETIC ,,IOAN BUTEANU ,,ȘOMCUTA MARE 

 
Familia este prima școală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului 

și de protecția acestuia, exercitând o influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru 
toată viața în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Familia oferă copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli de 
conduită, dar și climatul socio- afectiv necesar trebuințelor și dorințelor sale. Modelele de conduită oferite 
de părinți, pe care copii le preiau prin imitație și învățare, precum și climatul socio-afectiv în care se exercită 
influențele educaționale( ,,cei șapte ani de acasă ,,) constituie primul model social cu o influență hotărâtoare 
asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport 
cu diferite norme și valori sociale. Membrii familiei ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
sentimente, trăiri, care îmbogățesc în permanență viața familială. 

Ei, copii care răsar asemenea florilor, cresc ocrotiți de dragostea părintească. Se înalță vegheați de 
căldura familiei, unde învață primele taine ale lumii înconjurătoare. Află ce este bine și rău, cum să se 
poarte frumos.  

 Părinţii implicați vor dobândi abilităţi şi deprinderi noi în educarea copiilor. Vor adopta metode noi 
de acţiune pozitivă în relaţia cu copiii, relaţie ce se va baza mai mult pe raţiune în stabilirea şi aplicarea 
unor reguli, pe toleranţă şi afecţiune, dar nu în exces.  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani. Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere emoțional, comportamental, social, 
financiar exercitând o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele despre 
natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, copilul le datorează educației primite 
în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral, estetic ș.a. Copiii vor căpăta încredere în forţele proprii, vor deveni mai responsabili faţă de acţiunile 
lor. Dragostea şi respectul faţă de părinţi, în special şi faţă de adulţi în general, le sunt stimulate prin legătura 
directă cu aceştia şi prin desfăşurarea diverselor activităţi cu adulţii. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține. 

Condițiile de viață ale copilului sunt influențate de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă 
disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara 
acestor elemente pe care copilul le preia în mod natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții 
trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte 
presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-
l dirija în dezvoltarea lui. Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este 
cea care-l ajută pe părinte pentru a identifica nevoile nerostite ale copiilor. Empatia are la bază trei elemente: 
abilitatea de a diferenția, identifica și numi gândurile și sentimentele celeilalte persoane, abilitatea de a 
prelua rolul altuia din punct de vedere mental și abilitatea de a răspunde în funcție de sentimentele celeilalte 
persoane. O bună capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau 
descoperirile copilului său. Așteptările față de copil sunt determinate de imaginea pe care părintele o are 
despre acesta. Adesea părinții nu observă calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le întâmpină 
acesta datorită nivelului său de dezvoltare sau a unor condiții speciale. 

Părintele care nu își percepe copilul în mod realist și își proiectează asupra lui propriile dorințe 
neîmplinite, va avea față de copil așteptări prea mari, nerealiste sau negative. Așteptările părinților 
influențează conduita acestora față de copil. Dacă așteptările sunt realiste, ele pot stimula copilul, 
provocându-l la dezvoltarea acelor trăsături pe care părintele le așteaptă și pot fi deci confirmate de evoluția 
copilului. Exigențele prea mici conduc la nedezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor și la 
iresponsabilitate. În momentul în care așteptările sunt prea mari, copilului i se va dezvolta teama de eșec, 
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pentru că va ști că nu poate ajunge acolo unde își dorește părintele. Aceasta este probabil cea mai 
provocatoare funcție parentală și reprezintă abilitatea prin care se construiește în mintea copilului 
autoritatea părintelui. Un copil care nu își poate construi respectul pentru autoritatea părintelui este un copil 
care nu trăiește sentimentul de a fi protejat de un părinte. Din punctul de vedere al socializării copilului, 
putem spune că regulile și limitele îl ajută pe acesta să se adapteze mediului și grupului din care face parte. 
Există însă o barieră fragilă între a spune „nu” cu autoritate și a restricționa cu agresivitate. Alegerea de 
către părinte a celei de-a doua variante poate conduce la un copil rebel, lipsit de respect pentru norme și 
reguli sau din contră, la unul extrem de timid și foarte temător.Copiii au nevoie de încurajări și aprecieri. 
Una din cele mai importante funcții parentale, este aceea de a răspunde pozitiv, valorizând copilul pentru 
lucrurile bune pe care le face. Totodată, în momentul în care copilul este încurajat, acesta capătă și mai 
multă încredere în sine. Jocul și limbajul sunt cele mai importante activități ale copilului în sensul trăirii de 
experiențe noi. În joc, copilul explorează lumea, își dezvoltă mecanismele de coping (control) cu situațiile 
provocatoare ale realității. Prin aceste experiențe copilul își dezvoltă lumea lui internă care este o reflectare 
a celei externe, impregnată și colorată cu sentimentele trăite în momentul în care a descoperit-o. Această 
lume internă ne face atât de deosebiți, unici în modul de a percepe și reacționa la situații, evenimente, 
persoane, obiecte ale realității. 

Încurajările adultului și exprimarea unor exigențe rezonabile față de copil sunt esențiale în 
socializarea copilului. Acest mod de răsplată îi formează copilului o stimă de sine pozitivă. Recunoașterea 
meritului copilului trebuie făcută vizând în special efortul depus de copil și nu rezultatul, atât pentru a 
încuraja copiii cu rezultate mai slabe, cât și pentru a preveni tendința copilului de a vâna cu orice preț 
rezultatul. Un copil care este respectat de adulții din jur va crește cu sentimentul valorii și al respectului de 
sine și comportamentul său ulterior va fi în limitele acestui respect. Mai întâi copilul învață să se îngrijească 
singur, să mănânce, să se spele, să se îmbrace. Responsabilitățile cresc pe măsură ce copilul se mărește și 
dau copilului sentimentul libertății în acțiunile proprii.  

În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care vechea 
structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie alternativă 
(familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe căsnicii etc). 
În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru 
care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate. 
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REFERAT  
”ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI”  

 
PROF. INV. PREȘCOLAR ȘI PRIMAR: MICU CAMELIA  

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 52 ORADEA  
 
 ,,Viaţa şcolii stă sub semnul valorii şi valorizării”

1
. După cum afirma autorul Constantin Cucoș, de 

cum intrăm în grădiniţă, cineva ne verifică, ne povăţuieşte, ne mângâie pe creştet. Degetele ridicate, bulinele 
ori steluţele roşii sunt însemne ale acestor preocupări. Nimic nu scapă acelei preocupări de a conferi sau a 
atribui valori specifice actelor sau produselor noastre. ,,La tot pasul cineva emite pretenţii, creează noi 
orizonturi, spune că e bine sau nu ceea ce ştim sau facem. Valorizarea este un semn că lucrurile şi 
evenimentele nu ne sunt indiferente”

2
. ,,Indiferenţa în actul educativ este un fel de crimă’'

3
.  

Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și 
părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului, așa precum spunea psihologul Oana Maria Udrea.  

Părinții sunt modele pentru copil. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre 
exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru 
copil nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună.  

 ,,Copiii devin ceea ce le spunem noi că sunt”. Larry Fields.  
Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 

reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai 
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri 
copii.  

Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest 
aspect este de o importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe 
care o au aceștia despre ei înșiși. Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane.  

Copiii sunt foarte drăgălași, plini de energie dar uneori obositori. Să te ocupi de educarea lor poate fi 
o plăcere, dar de multe ori poate fi dificil. Există momente când te simți depășit de situație și nu găsești 
soluții privind comportamentul inacceptabil al copilului.  

În general părinții consideră educarea copilului lor ca fiind dificilă pentru simplu motiv că aceștia nu 
ascultă de observațiile făcute de ei sau datorită faptului că copilul prezintă un comportament total inadecvat. 
Dacă părintele nu se așteaptă la ,,nimic bun” de la copilul său, copilul își va crea aceeași impresie negativă 
despre el și într-adevăr nu va ieși nimic bun. În plus, părintele va fi nervos, frustrat, neputincios, dezamăgit, 
iar copilul va prezenta pe lângă toate acestea și probleme emoționale. Acest scenariu negativ poate fi 
dizolvat acordând copiilor noștri atenția necesară, acordând atenție mai ales comportamentelor pozitive și 
lăudându-i ori de câte ori observăm un comportament pozitiv, chiar și atunci când comportamentul ni se 
pare a fi neimportant (ex. și-a pus haina în cuier, și-a așezat frumos păpucii etc). ,,Cheia este să surprinzi 
pe cineva făcând ceva bun și apoi să-l lauzi pentru aceasta- lăudarea progresului îi împinge pe oameni spre 
performanțele dorite.” Ken Blanchard  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

 ,,Sădește un gând și vei culege o acțiune; Sădește o acțiune și vei culege un obicei; Sădește un obicei 
și vei culege un caracter; Sădește un caracter și vei culege un destin.” Samuel Smiles.  

 
 1Constantin CUCOȘ, Teoria și metodologia evaluării, Iași, Edit. Polirom, 2008, p.15.  
 2Constantin CUCOȘ, Teoria și metodologia evaluării, Iași, Edit. Polirom, 2008, p.15.  
 3 Idem, p. 15.   
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IMPORTANŢA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ȊNV. PRIMAR MICU MIHAELA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ,,TIU DUMITRESCU ” 

 MIHĂILEŞTI – GIURGIU 
 
 „Ȋn spatele fiecărui Copil Lumina e un Părinte Soare.” (Mirela Retegan) 
 
 Ȋn educarea ,,puiului de om”, părinţii, educatorii, şcoala şi societatea, ȋn general, sunt mijloace 

importante de educaţie şi instrucţie. 
 A concepe astăzi formarea generaţiilor tinere numai în instituţii specializate, fără a ţine seama şi de 

influenţele mediului familial şi ale celorlalte micromedii sociale, înseamnă a avea o perspectivă unilaterală.  
 Familia, şcoala şi alte microgrupuri sociale (strada, cartierul, grupul de prieteni) constitue medii de 

viaţă cu ponderi diferite de influenţare asupra copilului. Comportamentul lui nu poate fi înţeles decât 
totalizând ansamblul acestor influenţe. Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează 
dezvoltarea omului, punându- şi amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi şcoală a omului a fost şi 
rămâne familia; ea dă temelia pe care se clădeşte edificiul personalităţii, iar trăinicia edificiului depinde de 
calitatea temeliei.  

 Recunoscând familiei calitatea de «prim rezervor de modele», K. Mannheim subliniază importanţa 
pe care o reprezintă celelalte cercuri care gravitează în jurul copilului şi al grupului său familial. 

 Educatorul - părinte foloseşte exemplele şi modelele pe care i le oferă în primul rând ambianţa 
familială şi de aceea pedagogia familiei nu poate prescrie reguli cu valabilitate generală. Aceasta nu 
înseamnă însă că ea se poate lipsi de metode ştiintifice, de scopuri precise. Dimpotrivă, în contextul social 
actual, pentru a putea pregăti copilul cât mai adecvat pentru exigenţele vieţii, acţiunea educativă la nivelul 
familiei trebuie să devină din spontană –conştientă, din întâmplătoare – permanentă, din tradiţională – 
intenţională, din intuitivă – ştiinţifică.  

 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. Educația unui copil începe de acasă. Familia este locul cel mai propice pentru 
începutul educației copilului. Aici este prima lui școala în care, avându-i pe părinți ca modele, ca instructori, 
copii încep să învețe lecțiile menite să-i călăuzeasca în viață – lecții de iubire necondiționată, respect, 
încredere, lecții de ascultare, politețe, stăpanire de sine dar și lecții ce țin de viața spirituală sau culturală 
sau frumos. Influențele educației din cămin au o putere hotărâtoare în directia binelui sau răului. În multe 
privințe acestea sunt tăcute si progresive. Familia reprezintă prima instituţie de educaţie morală şi pentru 
prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de 
iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul 
sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieţii sociale. 

 Consider că educația în familie este deosebit de importantă deoarece familia este locul în care copiii 
primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe. În familie învățăm pentru prima dată 
ce este lumea, ce este bine și ce este rău, iar familia rămâne mereu prezentă în formarea noastră din tot 
restul vieții.  
 În primul rând, educația din familie este extrem de importantă deoarece fundația pentru educația pe care o 
vom primi pe tot parcursul vieții noastre e pusă în primii ani din viață. 

 Cei mici sunt tentați să copieze comportamentul părintelui decât spre a-l asculta cu sfințenie atunci 
când spune ce să facă și ce să nu facă. Puterea exemplului este foarte importantă la această vârstă. Psihologii 
susţin că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte în bună măsură 
viitorul adult. Modelele de conduită oferite de părinţi pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare precum 
şi climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o 
influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. „Copiii nu-si amintesc ceea ce incerci sa-i inveti. 
Ei isi amintesc ceea ce esti.”(Jim Henson) 

 Familia reprezinta primul cadru de dezvoltare al copiilor. In cadrul acesteia dobandim primele 
deprinderi din această lume, cum să ne deplasăm, cum să mâncăm, comunicăm şi cum să ne purtăm, 
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deprinzând astfel “cei 7 ani de acasă”. Ea este primul etalon după care ne este modelată personalitatea. 
Ideea de la baza acestei expresii este că normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în 
care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 
comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui 
comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să 
consolideze normele deja deprinse din familie.După părerea mea, familia are un rol extrem de important în 
conturarea personalităţii, deoarece fiecare dintre noi alegem un model de urmat din cadrul familiei noastre. 
 Importanţa familiei în formarea şi devenirea personalităţii umane este incontestabilă. Cei şapte ani de 
acasă îşi lasă amprenta pentru toată viaţa omului, deschizându-i calea spre producerea sinelui prin 
interiorizarea valorilor familiale, valorilor naţionale şi a celor generalumane. Familia ne învaţă a iubi, a 
colabora, a munci, a crea frumosul, a perpetua tradiţiile spiritualităţii, eticii şi moralei creştine.În esenţă, 
familia constituie pilonul de bază al promovării valorilor umane şi culturii societatii. 

 Trebuie să reţinem că fiecare copil este unic, ,,toti copiii sunt copii si fiecare este unicat ,,asa cum 
fiecare autor este un original, copiii nu sunt de serie... așa că trebuie să încercăm să ne implicăm în 
educația lui în așa fel încât să existe un echilibru între regulile de bun-simț care trebuie respectate și 
personalitatea celui mic. Actorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt familia și 
școala. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de 
învățământ, personalitatea copilului. Concluzionând, putem afirma că familia apare ca o valoare supremă, 
modelează ființa umană, creionează personalitatea copiilor, oferă copilul prima educație, formează valorile 
morale iar împreună cu școala, dezvoltă valorile contemporane. Atât școala cât și familia trebuie să 
urmărească formarea personalității copiilor în vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui 
comportament corespunzător al copilului, învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în 
familie. Educația, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil educat din punct 
de vedere al normativității sociale, al respectului față de ceilalți se va adapta și va evolua pozitiv în anii 
școlarității. Responsabilitatea celor 7 ani de acasă este responsabilitatea noastră, educatori și părinți 
deopotrivă, bunele maniere fiind cheia către succes. 
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

AUTOR: MICU MIHAELA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi 
ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, 
care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt 
întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele 
la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. 

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazine, 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 

 Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: 
– spiritul de competiție; 
– altruismul; 
– cooperarea; 
– atitudinea pozitivă fața de diverse sarcini, etc. 
 Iar altele influentează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încalca normele ori nu va fi 
încrezator în forțele proprii. 

 Înainte de a judeca o persoană și de a-i pune o etichetă, găndiți-vă ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ă de către ceilalți. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MICULAICIUC MOTREA 
ȘCOALA GIMNAZIALA PILU, JUDEȚUL ARAD 

 
„Diploma celor șapte ani de acasă ai copilului, exprimă calificativul părinților.” Valeria Mahok 
Atunci când aducem în discuții cuvintele „educație în familie”, discutăm implicit despre cei 7 ani de 

acasă, în care copilul trăiește diferite experiențe de învățare pentru a face față vieții care îl așteaptă, fiind 
supravegheați în permaneță de membrii familiei. Orice părinte este preocupat încă din primii ani de viață 
de educația pe care este imperios necesar să o ofere copilului său, deoarece părinții sunt cei care îi deschid 
primele “portițe” spre cunoaștere și aleg modalitățile cele mai potrivite prin care îi poat contura 
personalitatea, comportamentul, gândirea, etc.  

Încă din primii ani de viață, copilul învață imitând. Un părinte preocupat de educația copilului, este 
acela care, în primii șa ani este cel mai responsabil de educația pe care i-o poate oferi propriului copil. 
Despre un copil care are cei șapte ani de acasă, putem spune ca e un copil bine crescut, respectuos, manierat, 
darnic, care are un comportament cuviincios, care respectă regulile ce sunt impuse uneori, care îi acceptă 
pe ceilalți, care leagă prietenii și este dispus să comunice educat cu cei mai în vârstă. Toate acestea îi sunt 
insuflate unui copil de catre membrii familiei, pentru a-l ajuta să se integreze mai rapid în societate. 

Până la interacțiunea copilului cu un alt mediu, fie el grădinița, fie el școala, familia este direct 
responsabilă de trebuinţele elementare ale copilului, de protecţia acestuia, de formarea unei conștiințe 
moral-civice, exercitând o puternică influenţă asupra personalității lor, încât aceste influențe vor rămâne 
întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al propriului copil. În familie copilul începe să se 
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care poate 
face referire în formarea sa ca adult. 

Călătoria copilului spre cunoaștere o reprezintă copilăria, în care orice copil are anumite nevoi: de 
atenție, protecție, răspunsuri clare la multitudinea de întrebări pe care le pune, are temeri, îndoieli și 
reacționează din reflex. Familia trebuie să îi ofere un anumit bagaj cu care acesta pleacă în călătorie, 
înzestrat cu iubire, protecție, cu răbdare, cu răspunsuri clare întrebărilor pe care le adresează, pentru a 
înțelege de ce se întâmplă anumite lucruri în viața lui, să îl încurajeze în orice situații, să-i ofere primele 
informaţii despre lumea în care trăiește, primele norme şi reguli de conduită, să răspundă pozitiv 
trebuinţelor şi dorinţelor sale. Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot 
desfășura atât direct, prin acţiuni și activități dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de 
membrii familiei. Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi afecţiune în relație cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea devreme cu lucruri ce nu sunt pe măsura capacităților lui 
de a le înțelege. 

Alături de familie copilul trebuie să participe la activități prin care se formează primele deprinderi și 
abilități de a trăi un stil de viață sănătos, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, abilităţi 
ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui.  

Educația celor „ 7 ani de acasă” nu trebuie să se oprească în momentul în care copilul merge la 
grădiniță, ci părinții în relație cu grădinița și mai apoi cu școala, trebuie să continuie să șlefuiască 
personalitatea copilului, să-l îndrume spre cunoașterea tuturor domeniilor, să facă împreună parte la 
procesul instructiv-educativ pentru a clădi împreună un adult care îndeplinește atât cerințele idealului 
educațional, cât și normele cerute de societatea în care trăim. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 EDUCATOARE: PROF. INV. PRESCOLAR: MICULESCU CORNELIA 
 GRADINITA „MICUL PRINT” PUCIOASA, JUD.DAMBOVITA 

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

ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)  
 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 

petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are 
loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de 
vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste 
activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască 
programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că 
există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de 
comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui 
regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera 
cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această 
sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se 
informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi 
utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum 
decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se 
poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 
Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe care 
educatoarea le afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a 
desfăşurat copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor 
ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să depună 
mai mult efort sau exerciţiu.  

Comunicarea dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţii să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
interesează, fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte importante sunt şi activităţile complementare 
celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot 
cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei 
copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor 
ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. 
Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, 
să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi 
copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat.  

Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, 
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei 
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit 
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copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să 
descopere lumea.  
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ… 
 

PROF. INV. PRIMAR, BAHNEAN MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION NISTOR”,  

VICOVU DE SUS, SUCEAVA 
 
"Omul devine om numai prin educație. Dar educația, la rândul ei, trebuie să se silească să urmeze 

mersul simplu al naturii. Toată puterea educației se întemeiază pe potrivirea acțiunii și efectelor ei cu 
efectele esențiale ale naturii însăși. Procedeele educației și ale naturii nu sunt decât unul și același 
lucru."(Pestalozzi) 

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

Expresia ,,Cei șapte ani de acasă” este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, definește în bună măsură viitorul adult. 

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. 

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare social. 

Educația copilului este o provocare pentru orice părinte. Daca învățăm să facem o reprezentare clară 
si complexă a țelului pe care vrem să îl atingem, atunci situațiile pot fi mai simplu de abordat. Greșelile nu 
trebuie să ne descurajeze. Mai devreme sau mai târziu vom ajunge să ne înțelegem copiii și să le acordăm 
sprijinul necesar. Experiența ne ajută să devenim părinți mai buni și să preluăm exemple din propria 
educație. 

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educaţia în familie 
precedând-o pe cea instituţională. Copilul, în primii ani de viaţă este dependent de părinţi, iar aceştia nu 
trebuie să fie preocupaţi doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educaţia psiho-socială, 
corelând posibilităţile fizice cu cele psihice. Educaţia în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, 
iar educaţia sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluţia fizică, urmărindu-se concomitent 
educaţia intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluţia psihică a 
copilului îl au exemplele pozitive de acasă, deoarece la această vârstă rolul exemplului este foarte important. 

 De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. 
Familia promovează diferite valori care sunt transmise celor mici şi care, la rândul lor, le vor transmite 

familiei pe care şi-o vor întemeia. Copiii nu au nevoie de părinţi ideali; ei îşi doresc că aceştia să le reflecte 
dorinţele şi să le înţeleagă nemulţumirile, să îi ajute când  

sunt nelămuriţi şi să îi aprecieze atunci când merită. Schimbul reciproc de opinii pune bazele unei 
legături sincere între părinţi şi copii şi îi ajută să se cunoască mai bine. Un copil manierat se va descurca 
mai bine în relațiile sociale și se va simți confortabil în prezența  

celorlalți decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de 
 a-l obişnui cu bunele maniere este să fiți voi, părinții, un bun model pentru el. Începe să îl înveţi 

lucrurile simple încă de la vârstă fragedă: să salute, să spună "te rog" şi "mulţumesc". Bunele maniere îi 
modelează comportamentul în societate şi îl învaţă ce înseamnă respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați 
cu respect. Așadar, cum îl înveți bunele maniere? A-l învăța bunele maniere este un proces zilnic, care va 
dura în timp și vei avea ocazii să îl îndrumi în direcția corectă. Chiar dacă a greșit de câteva ori nu te grăbi 
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să tragi concluzia că este prost-crescut sau că tu ai uitat ceva foarte important. Este posibil să aibă nevoie 
doar de una sau două lecții de bune maniere pentru ca problema să se rezolve. 

Rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea 
supravegherii acestuia, ci trebuie văzut ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un continuator 
al cerinţelor impuse de practica educaţională instituţionalizată. 

În concluzie, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioasă a tuturor capacităţilor fizice, 
mintale şi afective ale copilului, trebuie să canalizeze interesul şi înclinaţiile şi să-l ajute să-și formeze, 
încetul cu încetul, adevărata lui personalitate. 

 

542

 



DEZVOLTAREA LIMBAJULUI CU AJUTORUL POVESTIRII 
 

PROF. ÎNVAT. PRIMAR MIHAELA BOGDAN,  
 ŞCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO, BACAU 

 
 Povestirile, poveștile și basmele au fost și vor rămâne operele cele mai plăcute copiilor, începând din 

copilărie și până în adolescență. Mai întâi ascultându-le, iar mai apoi citându-le, copiii însușesc din basme 
comoara infinită a înțelepciunii. Grădiniţa, ca prima formă de organizare a învățământului, acordă o atenţie 
deosebită dezvoltării capacităţii de comunicare verbală pentru că exprimarea verbală este condiția de bază 
în formarea, fixarea, diferenţierea noțiunilor şi în transmiterea informaţiilor.  

În cadrul planului de învăţământ la nivel preşcolar, educarea limbajului ocupă un loc important, 
deoarece literatura pentru copii contribuie la realizarea multor componente ale educaţiei şi anume: educarea 
limbajului, educaţie morală şi religioasă, educaţie ecologică, educaţie estetică, etc. „Obiectivul fundamental 
al educaţiei limbajului în învăţământul preşcolar îl reprezintă formarea la copii a deprinderilor de 
comunicare orală, corectă, coerentă şi expresivă, sub aspect fonetic, lexical şi gramatical” (Chiscop, 2000). 
Potrivit Curriculumului pentru învăţământul preşcolar (2008), obiectivele cadru pentru domeniul Limbă şi 
comunicare sunt: „dezvoltarea capacităţii de înţelegere, exprimare orală, şi utilizare exactă a sensurilor 
structurilor verbale orale, formarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, 
sintactic, creșterea expresivității şi creativității limbajului oral, progresarea capacităţii de a pricepe şi 
împărtăşirea gândurilor, intențiilor, semnificaţiilor directe de limbaj scris”. Toate aceste obiective pot fi 
îndeplinite cu ajutorul poveştilor. 

 În cadrul procesului de învăţământ, metoda reprezintă o cale de urmat cu scopul îndeplinirii unor 
obiective instructive-educative prestabilite: transmitere a unor cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi 
etc. Astfel, metodele devin căi pe care educatoarea le urmează cu scopul de a orienta copilul să descopere 
sau să redescopere el însuşi adevărurile căutate, cunoştinţele vizate, noile comportamente ce se aşteaptă a 
fi achiziţionate. Metodele de învăţământ sunt caracterizate de existenţa unei triple finalităţi, ele servind 
unor scopuri de cunoaştere (stăpânirea unor strategii continue de procesare a informaţiei), de instruire 
(asimilarea de cunoştinţe priceperi şi deprinderi) şi formative (de modelare optimă a trăsăturilor de 
personalitate).  

Din varietatea de metode ce pot fi folosite în activităţile instructiv-educative din grădiniţă, mă voi 
referi doar la cele cu aplicabilitate în activităţile de educarea limbajului: metode verbale: povestirea, 
explicaţia, conversaţia – dezvoltă abilităţile de ordin fizic mental şi emoţional, priceperile şi deprinderile, 
solicită gândirea, imaginaţia şi limbajul; metode intuitive: observarea, demonstraţia – au o puternică valoare 
formativă, asigurând suportul intuitiv necesar elaborării proceselor mentale superioare; metode active: 
exerciţiul, jocul, dramatizarea – asigură implicarea preșcolarilor, contribuind la însuşirea temeinică a 
informaţiilor, precum şi la dezvoltarea capacităţilor de comunicare. 

Povestirea este o metodă de învăţământ ce poate fi folosită cu foarte mare succes în învăţământul 
preșcolar, care constă în expunerea orală, vie, plastică, sub formă de naraţiune sau descriere prin intermediul 
căreia sunt înfăţişate fapte, evenimente, întâmplări îndepărtate în fenomene ale naturii, spaţiu şi timp, etc. 
pe care copiii nu le pot înţelege altfel. Activitatea de povestire este una dintre activitățile de educare a 
limbajului cele mai plăcute copiilor, deoarece satisface nevoia de cunoaștere și de afectivitate, stimulează 
imaginația și oferă cadrul adecvat de exersare a capacității de comunicare. Povestirea educatoarei constă în 
expunerea orală a unor poveşti, povestiri, basme din literatura română sau universală, care prin conţinutul 
specific furnizează copiilor cunoştinţe referitoare la cele mai diverse aspecte de viaţă şi domenii de 
activitate, îi familiarizează cu natura înconjurătoare. 

În cadrul activităţii instructiv-educative din grădiniţă, povestirea dezvoltă procesele psihice: gândirea, 
memoria, imaginaţia şi limbajul. Prin intermediul povestirii, copiii îşi însuşesc un sistem de cunoştinţe 
ştiinţifice, ajungând la formarea de priceperi şi deprinderi, la dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi 
formarea concepţiei despre lume şi viaţă, a conduitei şi conştiinţei morale, a capacităţilor de cunoaştere şi 
creaţie. Gândirea logică este dezvoltată datorită succesiunii întâmplărilor din poveste. Memoria voluntară 
se dezvoltă atunci când preşcolarii sunt puşi în ipostaza de a reţine succesiunea evenimentelor pentru a o 
expune mai apoi cu ajutorul întrebărilor educatoarei sau pe baza unor imagini. Imaginaţia se exersează prin 
crearea unor imagini noi pe baza prelucrării reprezentărilor şi a experienţei cognitive formate anterior. 
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Copiii se identifică de multe ori cu personajul preferat. Limbajul este mijlocul fundamental de comunicare 
care se îmbogăţeşte cu cuvinte şi expresii noi din poveşti. Prin intermediul povestirii, pătrund în limbajul 
copiilor forme de exprimare literare, dar şi populare. Procedeele folosite în acest scop sunt: repetarea, 
prezentarea imaginilor şi dramatizarea. Poveştile asigură dezvoltarea intelectuală, precizând şi completând 
cunoştinţele copiilor. Ele contribuie la formarea limbajului, fiind model de vorbire fluentă, expresivă şi 
corectă, stimulându-i şi pe ei să povestească. Totodată influenţează dezvoltarea morală prin sentimentele 
ce le trăiesc copiii alături de personajele din poveşti şi prin frumuseţile naturii descrise. 

Nu trebuie omis faptul că povestirea dezvoltă voința, îndemnându-i pe copii spre acţiuni şi jocuri noi 
prin imitarea personajelor, ajutând şi la formarea colectivului. De asemenea, această metodă contribuie la 
formarea unor trăsături pozitive de voință şi caracter, le oferă cunoştinţe diverse referitoare la aspecte de 
viaţă, îi familiarizează cu lumea animală şi vegetală. Prin varietatea ideilor exprimate, ele emoţionează şi 
îl conving pe copil de frumuseţea vieții şi a adevărului, având o valoare etică deosebită. Atenția şi memoria 
voluntară fac un important salt calitativ în procesul dezvoltării psihice. Pe măsura acumulărilor cantitative 
şi calitative ale gândirii şi imaginației, este relevant rolul limbajului în formarea intelectuală şi în 
dezvoltarea facultăţilor sale creatoare.  

 Poveștile ocupă un loc important în cadrul literaturii pentru copii. Între poveşti şi basme există o 
deosebire evidentă deoarece în basm „supranaturalul constituie un element esenţial”. În basme predomină 
fantasticul atât în cadrul în care se desfăşoară acţiunea, cât şi în prezentarea personajelor care, fie au calităţi 
hiperbolizante, supraomeneşti, fie sunt fiinţe cu înfăţişări şi însuşiri supranaturale, sau au obiecte care au 
însuşiri neobişnuite, iar în poveşti cadrul, subiectele şi personajele sunt mai apropiate de realitatea vieţii de 
toate zilele, fantasticul ocupând un loc secundar şi uneori fiind chiar înlocuit cu elemente care-şi au originea 
în superstiţiile popoarelor. Basmele şi poveştile nu au fost tratate separat, ci numai împreună, dar sunt 
prezentate separat caracteristicile specifice şi distincte ale basmelor de cele ale poveştilor. Tema basmelor 
este lupta dintre bine şi rău, care se termină întotdeauna cu victoria binelui. Adesea tema basmului porneşte 
de la conflictul cauzat de inegalităţile sociale, pe contrastul dintre bogăţie şi sărăcie, dintre hărnicie şi lene, 
dintre modestie şi îngâmfare, curaj şi laşitate, viclenie şi cinste, adevăr şi minciună. Subiectele basmelor 
sunt foarte variate, atât prin diversitatea întâmplărilor înfăţişate cât şi prin complexitatea aspectelor de viaţă 
din care se inspiră. Pe de altă parte, varietatea subiectelor se datorează multitudinii însuşirilor pozitive pe 
care le scot în evidenţă basmele, precum şi diversitatea manifestărilor negative pe care le combat. 

 Compoziţia basmelor are câteva caractere specifice şi anume formulele tradiţionale care apar în 
introducere, în cursul desfăşurării acţiunii şi în încheiere. Încheierea basmului se face tot printr-o formulă 
tradiţională.  

O atenţie deosebită trebuie acordată poveştilor fixate pentru activităţile de repovestire ale copiilor. 
Un mijloc eficient şi plăcut copiilor pentru fixarea poveştilor îl constituie prezentarea imaginilor. 

Imaginile stimulează gândirea copiilor, îi ajută să-şi comunice părerile şi impresiile asupra acţiunilor şi a 
personajelor. Există imagini care se prezintă la începutul poveştii şi care înfăţişează elemente din poveste. 
Dramatizarea este un alt mijloc pentru fixarea poveştilor. În desfăşurarea ei copiii nu trebuie puşi să 
memoreze rolurile, expunerea se face liber. În timpul dramatizării, educatoarea repartizează rolurile în aşa 
fel încât toţi copiii să participe, iar rolurile principale să treacă pe rând la mai mulţi copii şi reaminteşte 
acelora care au uitat conţinutul poveştii. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR MIHAI CORNELIA 
 
Toți vorbim de ”cei șapte ani de acasă” și de multe ori rămân doar discuții teoretice. A nu saluta, a 

vorbii neîntrebat, a nu socializa cu cei din jurul tău dar a încerca să ieși în evidență printr-un limbaj 
neadecvat, a deranja prin tot ceea ce faci dar a nu folosii cuvintele „iartă-mă sau te rog” pot descrie o 
persoană care nu are ”cei șapte ani de acasă”. 

Dacă mi-aș așterne gândurile într-un jurnal, aș începe astfel: ”Dragă jurnalule, astăzi am ales să scriu 
despre un subiect care mă frământă de câțiva ani: mai există cei șapte ani de acasă ? ”. Încep prin a-mi 
amintii cu nostalgie de anii copilăriei. Am crescut și m-am format în epoca comunistă, atunci când respectul 
și bunul simț dobândite din familie erau la loc de cinste. Primul model au fost părinții mei: oameni simpli, 
muncitori, care mi-au insuflat dragostea pentru familie, respect și credință.  

Anii copilăriei petrecuți în familie sunt deosebit de importanți pentru viitorul adult, pentru că ceea ce 
învață în această perioadă rămâne impregnat ca un reflex toată viața, indiferent de educația pe care o 
primește ulterior. 

În calitate de dascăl și mamă de fetiță, pot spune că prea puțini copii sunt posesorii celor ” șapte ani 
de acasă”. Întrebarea este: ”De ce ?”.  

În primul rând, pentru că noi părinții suntem prea preocupați să le asigurăm un trai decent, dar uităm 
esențialul: copii au nevoie de timp de calitate petrecut cu părinții. Uităm să ne facem timp pentru copii, iar 
ei cresc atrași de tehnologie și de ”modele” care nu îi pregătesc cu adevărat pentru viața reală. 

În al doilea rând sunt mulți părinți plecați în străinătate pentru un câștig mai bun, dar în urma lor cei 
care pierd sunt copiii rămași în grija bunicilor sau a rudelor. Golul lăsat de părinți, produce răni adânci în 
sufletul și educația copiilor. Școala încearcă să vindece și să umple golul din sufletul copiilor, astfel că doar 
unii dintre ei reușesc să învețe lucrurile esențiale și să se pregătească pentru viitor. În acest mod ”cei șapte 
ani de acasă ” pot fi supliniți într-o oarecare măsură de școală. 

În calitate de dascăl, urmăresc copii în pauze și la ore și realizez că noi astăzi, suntem cei care 
compensăm atât cât se poate absența părinților. Astfel, fiind dascălii, îndrumătorii și prietenii lor, avem 
bucuria de a fii „părinții” a zeci și sute de copii. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL  

"EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!" 

 

PROF. LRO, MIHAI DANIELA, ŞCOALA GIMNAZIALA NR 2 – PERIS, 

ILFOV 
 

Am crescut cu mitul celor şapte ani de acasă. Mai nou, reţelele de socializare sunt pline de 

mesaje precum:“un copil educat doar la şcoală este un copil needucat”, “ la şcoală îi învăţăm 

gramatica, socotelile, elementele chimice, teoriile şi teoremele, anii de domnie, formele de relief, 

informatica, limnile străine etc.”, “ acasă învaţă comunicarea, bunele maniere, reguli de igienă, 

obiceiuri sănătoase, cinstea, loialitatea, curajul, toleranţa, modestia, perseverenţa, civismul, 

bunătatea, respectul, cooperarea...”  

Ca de obicei, adevărul e probabil undeva la mijloc.  

Ca profesor, am fost binecuvântată cu elevi de la care am învăţat multe. Cu ocazia unui proiect 

pentru una dintre olimpiadele de lectură, într-un interviu, o fostă elevă, poetă la debut, a răspuns cu 

mult suflet întrebării De ce au nevoie elevii de la profesori ca să crească?: 

De valori. Nu poți să crești ca om dacă nu ai un set de valori foarte sănătoase. Concepția care spune 

că doar părinții trebuie să ofere asta copiilor este greșită. „Cei 7 ani de acasă” continuă la școală. 

Profesorul nu este acolo doar ca să-și predea materia și să pună note în catalog. Profesorul este acolo, 

printre elevi, ca să le ofere ceea ce poate le lipsește acasă. Elevii au nevoie de prezențe suportive, au nevoie 

de oameni, nu de enciclopedii. Au nevoie de exemple puternice, pe care doar profesorul le poate oferi. 

Aceeaşi întrebare, altă vârstă, altă perspectivă, alt răspuns am primit de la un poet consacrat: De ce 

au nevoie elevii de la profesori ca să crească? Într-o utopie pedagogică, elevii ar avea nevoie de la 

profesori de răbdare și empatie, de lipsă de agresivitate, de tratament nediferențiat, să li se comunice 

„necesarul” cultural într-un fel care să fie și plăcut. 

Am crescut cu mitul celor şapte ani de acasă, dar răspunsul fostei mele eleve îmi este foarte 

drag. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA … 
 

 PROF. INV. PRIMAR, MIHAI ELENA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DR. EMANUIEL RIGLER“,  
COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ 

 
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. Niciun părinte nu-şi doreşte să aibă un copil care să dea dovadă de proastă creştere, acasă 
sau în societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare 
în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic 
la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să 
aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt prezente, în educaţia copiilor, 
părinţii sunt rânduiţi să deţină rolul principal. 

 Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune 
maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui 
„Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor 
în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri, iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general, ea are forma pe care 
noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric 
obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani 
de-acasă”. Se pot creiona, evident, generalizări. Prinre principalele deprinderi care compun ceea ce se 
înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: salutul - prima normă de conduită învăţată în 
familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe 
urmă firesc cu „bună ziua”; comportamentul în public ( să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, 
conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte); comportamentul cu prietenii ( 
manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor, jocurile copiilor sunt experienţe care aduc 
destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult, sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa 
comportamente corecte și prin aceste activități copilul învață să respecte partenerii de joacă, înţelege şi se 
conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui); înţelegerea normelor sociale ( prin imitaţie şi 
suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în 
societate, iar o bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care 
trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, 
„mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem 
zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi); 
manierele la masă ( folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care serveşte 
masa) ; recunoaşterea greşelilor ( „îmi pare rău”, „te rog” - expresii pe care un copil le folosește și are 
nevoie să le audă şi din partea adulţilor din jurul lui, astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi 
sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate) ; tact şi 
toleranţă ( a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul 
rând pe noi, iar copilul caruia i se vor explica aceste aspect va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos 
şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni și va învăța să evite pe cel din urmă).  

 Bineînţeles că toate aspectele prezentate mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, 
eşecuri şi reuşite, chiar dacă uneori apar și devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. În cazul multor aspecte legate 
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de creşterea unui copil, soluţia este perseverenţa și exemplul personal, asta în primul rând, iar eforturile 
susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 Pentru mine, cei șapte ani de acasă, înseamnă mai mult reguli de bun simț, igienă, respect, pe 
care un copil trebuie să le învețe de la părinți, până să meargă la școală, și nu numai, părintele le va 
tot repeta până copilul se va face mare ( să asculte pe cineva când îi vorbește, sa nu vorbească cu gura 
plină, să se spele pe mâini după ce a fost la toaleta... și nu numai, să spună adevărul, să nu fie agresiv, să 
salute pe cei în vârstă, să își asumă responsabilitatea pentru ceea ce face, să respecte pe cei din jur, să nu 
scuipe pe stradă, să nu vorbească urât, să nu se intindă pe masă când mănâncă, să nu se urce cu picioarele 
încălțate în pat, să respecte proprietatea personală și a celorlalți, să multumească, să se spele pe dinți seara 
și dimineața, să nu se scobească în dinți. .. când vorbește cu cineva sau în public etc.).  

 Educația copilului are la bază o serie de reguli care formeaza ansamblul educațional. Fie că este 
vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat 
să înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau 
educatorii. Numai așa vor reuși să-și poată evalua obiectiv poziția în raport cu o situație, vor ști să își susțină 
părerile și să-și apere interesele fără a deranja pe cei din jur, vor fi atenți și implicați în ceea ce se întâmplă 
în jur, ca să poată evita situațiile cu potențial periculos și să poată oferi un ajutor la timp cuiva și vor ști să 
piardă, focalizând frustrarea spre ceva constructiv, dar și să câștige, fără a-l umili pe cel care a pierdut. 
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 EDUCATIA IN FAMILIE-CEI 
ŞAPTE ANI DE ACASA 

 
 PROF. INV. PRIMAR MIHAILA CRISTINA ANA 

L.T.A.”R. CONSTANTINESCU’’-VALENII DE MUNTE-PRAHOVA 
 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi profesorii din 
gradinita si şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile 
din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

Concluzionand, copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
 Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
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capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN SĂVOIU” TG-JIU 
STR. UNIRII, NR. 27, TG-JIU, JUDETUL GORJ, ROMANIA 

TEL/FAX: 0253213306 
 

RELATIA PARINTE-COPIL 
 

PROF. MARINELA MIHAILA 
 
"Este mai ușor să construiești un copil puternic decât să repari un matur stricat" Frederick Douglass 
 
 Despre relaţia dintre părinţi şi copii s-a scris foarte mult şi s-au realizat multe cercetări în ultima 

vreme. Se ştie deja, de foarte mult timp, că părinţii reprezintă primul model social de influenţare a copiilor 
şi că aceştia contribuie la formarea concepţiei despre viaţă, a modelului de comportare şi de relaţionare a 
copiilor. 

 Modelele educaţionale aplicate de părinţi în relaţiile cu copiii pot avea influenţe negative asupra 
dezvoltării personalităţii acestora. Din acest motiv este important ca părinţii să găsească un echilibru în 
ceea ce priveşte organizarea şi controlul copilului şi cerinţele pe care le au de la aceştia. 

 Copilul are nevoie de un climat familial echilibrat în care să se simtă în siguranţă şi de o comunicare 
eficientă cu părinţii săi. Acest lucru este posibil dacă aceştia din urmă sunt atenţi la nevoile copilului, se 
preocupă de educaţia lui, dacă dau dovadă de înţelegere, sunt afectuoşi şi calmi şi participă la evenimentele 
importante din viaţa lui. Totodată este necesar ca părinţii să fie fermi, să stabilească limite şi să nu lase 
copilul să facă tot ceea ce vrea, aspecte care pot fi îndeplinite printr-o comunicare adecvată părinte-copil. 

 Ca orice altă relaţie, relaţia părinte-copil este una complexă, care începe să se construiască încă din 
primele zile de viaţă ale copilului şi care impune foarte multe condiţii-răbdare, dăruie, înţelegere, atenţie, 
dragoste, comunicare şi aşa mai departe. Această relaţie se bazează atât pe comunicarea verbală cât şi pe 
cea nonverbală – gesturi, mimică, ton al vocii, postură care să întărească cele comunicate verbal de părinte. 

 Pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului şi pentru dezvoltarea unei relaţii adecvate şi 
a unei comunicări eficiente între părinte şi copil, pe lângă satisfacerea nevoilor de bază ale copilului, foarte 
importante sunt şi nevoile emoţionale ale acestuia şi anume: 

– respectul: chiar dacă este doar un copil, el are nevoie de respectul şi de valorizarea celorlaţi, ca 
orice altă persoană. Respectarea copilului înseamnă oferirea de alternative, explicarea motivelor care impun 
un comportament sau altul, libertatea de exprimare şi de a lua decizii şi multe alte lucruri; 

– sinceritatea: copiii au nevoie de a cunoaşte oamenii şi de a avea încredere în ei, cu atât mai mult în 
părinţii lor. Minciunile sau adevărul spuse pe jumătate nu fac altceva decât să-i facă să fie confuzi şi să-şi 
dezvolte un stil de comunicare bazat pe minciună şi nesinceritate; 

– acceptarea: copilul are nevoie să fie acceptat şi valorizat de părinţii săi indiferent de succesul sau 
insuccesul acţiunilor sale, lucru care se poate realiza atât prin încurajări verbale cât şi prin încurajări 
nonverbale. Din acest punct de vedere, în general, părinţii au mai mult tendinţa de a valoriza şi recompensa 
succesul copilului şi de a critica sau pedepsi eşecul acestuia. În timp, această atitudine a părinţilor duce la 
deteriorarea comunicării dintre cele două generaţii şi nu-l face pe copil decât să se ferească de ei şi să-i 
mintă, pentru a nu fi criticat sau a i se aduce din nou reproşuri; 

– dragostea: un copil are nevoie de dragostea părinţilor săi tot timpul adică atât în momentele fericite 
cât şi în cele triste. Părintele îşi poate exprima dragostea faţă de copil atât verbal, cât şi nonverbal – 
îmbrăţişări, strângeri de mână, mângâieri etc. Alternarea comportamentelor de manifestare a dragostei cu 
cele de neglijare, de indiferenţă sau cu cele agresive, îl pot face pe copil să nu mai aibă încredere în părinţii 
săi, să-i evite, să-i mintă sau, mai rău, sa-i respingă; 
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– răbdarea: unui copil nu i se poate cere ceva ”aici şi acum”, ci are nevoie de timp şi de explicaţii 
pentru a se putea adapta unui comportament sau altul solicitat de adult. Cei mai mulţi părinţi se aşteaptă şi 
doresc ca, odată ce au cerut un anumit lucru copilului lor, acesta să-l realizeze fără a lua în considerare 
faptul că, mai întâi, copilul are nevoie să înţeleagă de ce este necesar acel lucru; 

– timpul: copilul are nevoie de compania şi atenţia părinţilor săi. Nu se poate construi o relaţie între 
părinte şi copil atâta timp cât părintele nu are timp pentru copilul său, este la serviciu mai toată ziua sau are 
alte priorităţi atunci când este acasă; 

– corectitudinea: este important ca cei mici să cunoască regulile iar odată ce acestea au fost stabilite 
(în colaborare cu copiii), aplicarea lor să fie corectă şi constantă; 

– înţelegerea: relaţiile, în general, se bazează pe înţelegere astfel că, şi copilul, are nevoie să fie 
ascultat şi înţeles de părinţii săi. 

 Bineînţeles lista de mai sus poate continua iar motivul pentru care am adus în discuţie aceste nevoi 
emoţionale ale copiilor nu este întâmplător deoarece tot mai mulţi părinţi tind să le piardă din vedere şi să 
se axeze doar pe satisfacerea nevoilor de bază ale copilului – hrană, sete, îmbrăcăminte, locuinţă, somn. În 
prezent, părinţii sunt foarte interesaţi de aspectul financiar, muncesc mult, uneori toată ziua, motivaţi de 
gândul: ”copilului meu să nu-i lipsească nimic!” şi, ca atare, nu mai au când să construiască o relaţie cu 
copilul lor, nu mai au când să discute cu el şi să-l asculte, să-l cunoască şi să-l facă să aibă încredere în ei.  

 Ca şi orice altă relaţie, construirea unei relaţii pozitive între părinte şi copil este una care necesită 
multă muncă şi efort pentru a o face puternică şi de succes.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

 PROFESOR MIHAILA RALUCA-ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 

"MARIA MONTESSORIʺ BACAU 
 
 Imediat ce auzim pronunțându-se afirmația ˵ cei 7 ani de acasă ˶, majoritatea dintre noi mergem cu 

gândul la educația ce o primește fiecare copil de la familia sa, încă de la o vârstă fragedă(primele ziel/luni 
de viața) atât prin unii stimuli nonformali, cat si prin comportamentul părinților fața de ei si nu neapărat 
prin exprimare fonetica a celor din familia sa. Educatia in familie trebuie sa incepă din primele luni de viața 
a unui copil, ceea ce ajută la formarea comportamentului si personalității copilul până ajunge la vârsta 
școlară și este încadrat într- o forma de învățământ. 

 Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a fiecarui copilului. Baza 
educației este pusă de familie. Modul de implicare a familiei reprezintă factorul principal ce stă la rădăcina 
educației copilului.  

 Familia reprezinta punctul cheie in socializarea si formarea unui copil. Primii educatori din viata 
copilului sunt parintii, educatia primita de la acestia pana la varsta de 7 ani, fiind determinanta pentru 
dezvoltarea sa ulterioara, fiind, in primul rand, cadrul existentei biofizice al dezvoltării copilului, 
principalul obiectiv al familiei trebuie sa fie, pastrarea sănătății, creșterea normală și călirea organismului.  

 Obiectivul principal al părinților este de a păstra un cadru propice pentru dezvoltarea armonioasă a 
copilului atât din punct de vedere psihic cât și fizic. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării 
fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie sa respecte orele de somn, 
activitate, joc, plimbare, masa.  

 Copilul nu are nevoie numai de adăpost îmbrăcăminte și alimentație. Căminul reprezintă pentru copil 
și “ școala primilor ani viață ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, a tuturor trăsăturilor care îl vor 
defini ca un întreg, ca om, ca persoană cu statut social.  

 In această etapa din viața fiecărui copil și anume cei 7 ani de acasă, părinții apar ca primii mentori 
reali în viața copilului, arătându -i cum să se orienteze în lume, dându-i informații și învățături despre 
lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele sfaturi, norme și reguli de conduită, toate acestea 
alcătuind mai mult sau mai puțin bunele maniere pe care ar trebui sa le aibă un copli cu cei 7 ani de acasa. 
Bunele maniere se vad in primul, rând, atunci când este analizat modul de comunicare al copilului și modul 
în care se comportă acesta cu alte persoane, atât în mediul familial cât și în afara lui. Prin comportament, 
prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii înțelegem cât de bine au fost explicate 
regulile de bune maniere. Când spunem ca un copil are cei 7 ani de acasă ne referim la faptul ca el este un 
copil bine crescut care știe să salute, să mulțumească și să spună te rog.  

 Influențele familie asupra tuturor acestor aspecte pot fi făcute atât direct cât și indirect prin modele 
de conduită oferite de către părinți copilului său.  

 Putem spune ca toate cele enumerate mai sus formează bagajul educativ al celor 7 ani de acasă al 
copilului. Atunci când copilul ajunge la vârsta preșcolară, educația sa se împarte între dascăli si familie 
unde dascălii sunt în perioada în care șlefuiesc ceea ce familia a realizat, prin completarea lipsurilor care s- 
au produs până la această vârstă prin a începe să ajute copilul să înțeleagă sau să execute ceea ce nu a putut 
face până la acel moment.  

 In România vremurilor noastre, lipsa educație oferită în sânul familie este foarte precară, ceea ce se 
vede și la copii de vârstă mică, datorită lipsei de timp a părinților care sunt concentrați la ai oferi copiluluiʺ 
tot ceea ce asta își doreste ʺ sau ʺsă nu ducă lipsă de nimicʺ (bunuri materiale -calculatoare, gadget-uri și 
alte lucruri ).toate acestea pe moment fac sa pară ca parintele este implicat in educația copilului său dar mai 
târziu, cu trecerea timpului se constată ca educatia nu a fost îndeajuns de bine oferită de părinți copilului.  

 Cei 7 ani de acasă se vor reflecta peste ani din copilul actual in OMUL de mâine. 
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 ROLUL CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR: MIHALACHE CRISTINA-LILIANA 
 
 Motto 
 Nu educi un suflet, nu educi un trup, ci un om;  
 și nu trebuie împartit în doua. (Montaigne) 
  
 „Pentru fiecare familie bijuteria cea mai de preț ar trebui să fie copilul... 
Calitatea de om se naște din iubire a cărei unică măsură este conștiința morală”. 
 Ion Vulcănescu 
 
 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educație și instrucție.Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare 
și diverse. 

 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 
părinți, la formarea personalității și comportamentului copilului. Când spunem că un copil are cei șapte ani 
de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, să spună mulțumesc, te rog, care se comportă 
cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a 
dezvoltat copilul, credința, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ. 

Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele 
de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de 
memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Părinții, copiii şi comunităţile se influențează puternic unii pe alţii. Mediul în care 
trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De 

asemenea, părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită 
asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de la comunitate. 

 Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică 
părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât 
şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele 
uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie 
de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

 Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată 
cu privire la activităţile educative( extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să 
le desfăşoare copiii (literatură pentru copii).Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament : respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte 
ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu 
doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă 
totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Între familie şi şcoală trebuie să 
existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

 Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum 
un tâmplar nu lucrează în acelaşi mod şi bradul și stejarul, tot aşa şi noi trebuie să ţinem cont de 

,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi rezistenţa ,,capitalului 
său biopsihic” pentru a şti ce putem face din el fără prea multe riscuri. 

 In ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor 
adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, în scopul pregătirii lor pentru integrarea în societate. 

 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 
educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.Familia reprezintă primul spaţiu 

554

 



formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, 
este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia.Fiecare 
părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând 
de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la grădiniță, şcoală, pe terenul de 
sport, la teatru sau în vizită la rude. 

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului  
 înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este 

pedepsit pentru diverse fapte, etc); 
- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său („mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă/școală, stă cu bona sau cu 
bunica şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltăm mai mult 
capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu 
adulţii, să îşi argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile 
din familie, să vorbească la telefon. Copilul trebuie încurajat să se exprime, lăsat să termine ce are de spus 
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şi să nu îi facem observaţii în public. Replicile de genul „taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să 
vorbeşti" sau prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 Familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a 
lucrurilor, educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familie și pe 
genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume -omul de caracter”. 
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 EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 MATERIAL INTOCMIT DE,  
PROF. ÎNV. PRIMAR MIHALCEA ANCA-CORINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHIȚĂ MOCANU, ONEȘTI  
 
 Printre problemele importante ale învățământului în această perioadă de schimbare și modernizare 

rapidă se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia ocupa un loc 
privilegiat.  

 Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi, dar 
și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 

 Ca prima veriga a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. 
 Întrebarea care se pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 
 Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță primii în dezvoltarea unei personalități 
armonioase. 

 Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara 
și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei. 

 De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor, 
care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, 
societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți. 

 De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere 
intelectual, cât și fizic, moral și estetic.  

 Părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simțul 
responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor. 

 Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este 
vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie educat 
să înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau 
educatorii. Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. 

 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și masura ei educațională. In climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea și 
strictețea ) toate însă cu măsură și la timp, orice exces fiind dăunător în sfera formării umane. 

 Printre principalele calități pe care le găsim la un copil „bine crescut” amintim: 
 1.Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 2.Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări, îşi aşteaptă 

rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
 3.Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 

folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. 
 4.Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRESC. MIHES CARMEN-G.P.N NR 2 CHISCAU 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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„CEI 7 ANI DE ACASA. ..” 
 

PROF. MIHOC LUMINIȚA 
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU „ PETROȘANI  

 
 ,,Societatea are tipul de adolescent pe care-l merită’’ Ajuriaquerra 
 
Cei 7 ani de acasa reprezintă începutul formării unui copil, ce se doreste a se transforma într-un om 

de seama în societatea în care trăieste ; cei 7 ani de acasă sunt esenţiali pentru a pune bazele educării 
copilului. Părinţii au un rol foarte important în dezvoltarea unui copil deaorece “ Exemplul este cel mai bun 
percept”şi prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi 
ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise 
ale lumii în care trăim. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o 
primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când 
spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună” 
mulţumesc”, “te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele 
maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca 
mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Dar educaţia primită 
în această perioadă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare 
al copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Toate aceste însuşiri se deprind gradual, pe parcursul copilăriei, fiind foarte importantă vârsta la care 
adultul abordează o anumită problemă, modul de percepţie schimbandu-se odata cu dezvoltarea acestuia. 

 Respectul demnitatii tuturor se impune oriunde. Caminul este cel mai bun lacas de invatare a 
comportarii civilizate. El asigura fiecaruia educatia ’’celor 7 ani de acasa’’. Politetea incepe acasa, in 
momentul in care ne-am desteptat dimineata. 

 Punctualitatea este o problema de politete pura ( este ”politetea regilor” ), asa dupa cum 
nepunctualitatea reprezinta o lacună in educatie.  

 Asadar, trebuie sa invatam de mici cum sa ne comportam pe strada, la teatru, deci in societate, dand 
dovada de „ cei 7 ani de acasa”.  

 „Politetea este un amestec de discretiîe, de omenie, de bunavointa si de atentie, insotite de-o voiosie 
in tot ce spunem sau facem. „ 

Saint-Evremond  
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E IMPORTANT SĂ AI CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ? 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. MIJA ADINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ION BIANU VALEA LUNGA 

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
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au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, „jucăriile‟ scumpe cumpărate, internetul şi 
excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. 

 În ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim părinţi inteligenţi.  
• Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
• Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
• Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
• Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru 

eşecuri; 
• Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
• Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
• PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ 

AIBĂ ATITUDINI BLÂNDE; 
• Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 
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 -EDUCATIA IN FAMILIE – 
 FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII COPILULUI 

 
PROF. INV. PRESCOLAR MARICUTA FANICA 

GR CU PP ,,TRENULETUL VESELIEI ,,BISTRITA 
 
Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de 

conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care 
parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata 
viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea 
este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia 
mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu 
scoala.Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
actiuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii 
familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe 
care copiii le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele 
educationale (“cei sapte ani de acasa”) constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra 
copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu 
diferite norme si valori sociale. Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, 
chiar daca sunt bine intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc 
intodeauna la obtinerea unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile 
particulare, exemplificarile ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte 
deosebit de eficiente, in alta poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale 
mediului educational din familie dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui 
anumit comportament al parintilor, contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. 
Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai multe 
tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale 
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor 
educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt 
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura, 
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei. 
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau 
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale 
strategiilor lor educationale.Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, 
pot avea efecte negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si 
individuale, la situatii concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.Severitatea exagerata 
– manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi va lasa amprenta asupra 
personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si, in special de invatatura, 
peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei impun copiilor lor un volum 
mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice varstei si utilizeaza frecvent 
pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara programului scolar, copiii sunt 
pusi adeseori sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati artistico-plastice, sportive, etc, chiar 
daca nu au aptitudini in acest domeniu.Afirmand”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau 
“trebuie sa faca ceea ce eu nu am facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga 
ca dincolo de intentia buna, maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare 
celor scontate.La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, 
pot constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca scoala, 
viata in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o 
inteligenta rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati.Apar astfel atitudini de 
ingamfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilitati, dar si atitudini de subevaluare 
a copiilor, precum si slabe posibilitati de adaptare la situatii noi.Atitudinea protectoare a parintilor se poate 
manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii 
devin deosebit de preocupati de copil, manifesta o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului 
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lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau 
nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un comportanment lipsit de initiative, instalarea unei 
temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele ei, in ultima instanta, timiditate exagerata. 

Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii 
armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un cadru general de 
viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, 
destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii 
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se 
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina 
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii 
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta.”(M. Gilly).In conditiile social-economice actuale, se manifesta 
doua tendinte contradictorii: parintii sunt ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au 
timp si rabdare sa acorde atentie problemelor acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, 
actiunile educative ale celor doua institutii exercitandu-se oarecum paralel.Este o sarcina a scolii, a 
personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile copiilor, sa dirijeze pe cat posibil 
strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa constientizeze faptul ca relatia de 
colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor scolare. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA: 
NORME SI VALORI ESENTIALE PENTRU VIITORUL COPILULUI 

 
PROFESOR MARIN CORINA MIHAELA  

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 SAT PADURENI 
JUDETUL VASLUI 

 
 În societatea actuală nu prea mai exista cei şapte ani de acasă, deoarece copiii sunt incluşi, de la 

vârste foarte fragede, în diferite forme educaţionale iar părinţii lasă în seama cadrelor didactice însuţirea 
normelor de conduită. Acestea însă se învaţă în familie iar şcoala poate doar să confirme şi să consolideze 
aceste norme deprinse în cadrul primului grup social al copilului. 

 Copilăria este perioada ideală pentru educaţie, formare, instruire şi modelare a caracterului psiho-
social. Cei care trebuie să suplinească trebuinţele minime ale copilului sunt membrii familie. Aceştia vor 
exercita o influenţă majoră asupra acestuia, încât urmele ei rămân deseori întipărite pentru întreaga viaţă în 
profilul copilului. Tot timpul membrii familiei trebuie să încurajeze copilul, să-i satisfacă nevoia de comfort 
fizic şi afectiv, să îl îndrume şi să îi arate diferenţa dintre bine şi rău. 

 Cei şapte ani de acasă reprezintă educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, modelarea 
comportamentului, a personalităţii copilului până la înscrierea în şcoală. Copilul cu cei şapte ani de acasă 
va fi un elev care ştie să salute, să se comporte cuviincios cu cei din jurul său, să spună ,,te rog!” şi 
,,mulţumesc!”, etc. 

 Copilul manierat se va integra mai bine în colectiv şi se va descurca mai bine în relaţiile cu cei din 
jur decât un copil căruia îi lipsesc cei şapte ani de acasă. 

 Cele mai importante elemente care prefigurează un copil ,,bine crescut”sunt: 
 Salutul. - Această normă se învaţă în familie încă de la etapa în care copilul nu poate saluta decât 

prin fluturarea mâinii, mergând apoi până la formulele de salut cunoscute. 
 Comportamentul în public sugerează că un copil manierat va şti să răspundă la diferite întrebări 

şi va susţine o conversaţie fără să îl întrerupă pe cel care vorbeşte. 
 Comportamentul cu prietenii completează manierele anterioare, deoarece jocurile cu ceilalţi 

copii aduc voie bună şi relaxare dar îi şi pregătesc pe cei mici pentru rolul de ,,adult”. În timpul activităţilor 
de joc ei vor învăţa, exersa, testa şi consolida anumite comportamente corecte. Copilul cu cei şapte ani de 
acasă va respecta regulile jocului, îşi va respecta colegii, îi va înţelege şi îi va susţine pe partenerii de joc. 

 Înţelegerea normelor sociale. Imitându-i pe părinţi, copilul va înţelege ceea ce ,,se face” şi ,,ce 
nu se face” în societate: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la doctor sau la balansoarul din parc; 
vom spune ,,mulţumesc!”, ,,te rog!”, ,,cu plăcere!”; nu vom face zgomot la bibliotecă; respectăm 
simbolurile, credinţele şi valorile celor din jurul nostru. 

 Recunoaşterea greşelilor – Copilul va înţelege importanţa cuvintelor magice: ,,îmi pare rău!” şi 
,,te rog!” doar dacă le va auzi şi din partea adulţilor din familie. Va înţelege că recunoaşterea greşelilor şi 
sinceritatea nu sunt semne de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Manierele la masă includ o folosire eficientă a tacâmurilor, o poziţie corectă şi cuviincioasă a 
corpului în timpul meselor dar şi respectul comesenilor şi a celor care ne servesc. 

 
 Cei şapte ani de acasă îşi pun amprenta cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume, 

un OM. Cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta 
copiii noştri, pe viitor. De aceea putem afirma că cei mici cresc şi se formează în viaţă într-u univers pe 
care îl creează părinţii. 
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 L’IMPORTANCE DE L’EDUCATION  
REÇUE DANS LES PREMIERES ANNEES DE VIE DE L’ENFANT  

  
 PROFESSEUR MARIN NICOLETA,  

 LE LYCEE THEORIQUE « I. C. VISSARION », 
 TITU, LE DEPARTEMENT DE DAMBOVITA 

 
Les études de psychologie révèlent le fait que les premières années de vie sont essentielles pour tout 

le parcours de la vie d’une personne. L’éducation qu’un enfant reçoit dans ses premières années de vie a 
une très grande influence sur toute sa vie, elle lui offre des valeurs morales et lui forge le caractère et la 
personnalité. Au début, l'enfant ne parle pas, mais il apprend par imitation, donc les gestes comptent et les 
habitudes des parents sont essentielles. La base de la formation d’un comportement approprié est la relation 
affective avec les parents. L’amour et la confiance que les parents manifestent dans la relation avec leurs 
petits enfants sont essentielles pour leur caractère, leur manière de voir la vie et de gérer les situations qu’ils 
rencontreront tout au long de la vie. Les enfants qui se sentent aimés, protégés et appréciés auront le courage 
nécessaire de tenter de nouvelles expériences, de faire des découvertes, de dépasser plus facilement les 
difficultés. En même temps, les enfants aimés apprennent à respecter les règles avec plaisir, sans les 
percevoir comme des contraintes. Généralement, ils sont plus respectueux, plus confiants en eux-mêmes, 
plus communicatifs, reconnaissent leurs propres erreurs plus facilement et sont plus tolérants avec les 
erreurs des autres. Dans cette étape, les enfants apprennent des choses essentielles comme être polis et avoir 
de bonnes relations avec les autres personnes. 

Plus tard, les premières années de l’enfant dans une école constituent la base de tout succès. 
L’enseignement, quels que soient ses apports, a toujours un impact sur le savoir, le raisonnement et le mode 
de vie d’un enfant. Ainsi, il reçoit une discipline, apprend à distinguer le bien du mal, trouver des 
explications pour les phénomènes qui se passent autour de lui, voire découvrir ses passions, ses talents. 
Mais les enseignants continuent ce que les parents ont déjà commencé, la base de l’éducation reste à la 
charge des parents.  

Certainement, les enfants ont besoin d’un environnement propice pour se développer. Les parents qui 
surveillent le parcours scolaire des enfants, leur assurent la capacité de se débrouiller plus facilement dans 
toutes sortes de situations. Ceux-ci connaissent la notion de ”faute”, car c’est l’âge quand ils tentent de 
découvrir le monde, ils posent beaucoup de questions, ils touchent, ils démontent des objets, ils regardent 
ce qui se passe autour d'eux. Il est très important pour un enfant d’avoir à ses cotés un adulte aimant, calme, 
bienveillant. Le but de l’apprentissage fourni par les parents et les enseignants est de rendre les jeunes de 
bons citoyens et surtout de bons professionnels en leur fournissant les bases d’un épanouissement tout au 
long de la vie. 

De nos jours, il y a beaucoup de familles qui décident de n’avoir qu’un enfant ou deux pour pouvoir 
leur offrir tout ce qu’ils désirent. Dans ces cas, les parents impliquent les enfants dans de nombreuses 
activités (sports, apprendre des langues étrangères ou apprendre à jouer d’un instrument). Mais, à l’opposé, 
il y aussi beaucoup de familles qui vivent à la limite de la subsistance, qui n’ont pas les moyens nécessaires 
d’offrir une bonne éducation à leurs enfants. Malheureusement, beaucoup de ces parents n’ont pas eu, eux 
non plus, un bon parcours scolaire et ils ne peuvent pas transmettre beaucoup d’informations ou de règles 
de bonne conduite. Une autre situation très douloureuse la représente les cas des familles séparées ou des 
enfants qui sont élevés par les grands-parents, qui sont privés de l’amour des parents. Pour eux, cette 
absence marque tous les aspects de la vie, parfois l’éducation a des carences et le parcours scolaire n’est 
pas très bon, malgré les bonnes intentions des tuteurs. Il y a beaucoup de situations de décrochages scolaires, 
quand ces enfants commencent à avoir des dérapages de comportement.  

En conclusion, la communication des parents avec les enfants, surtout dans leurs premières années 
de vie, est absolument nécessaire pour atteindre un état d’esprit unique, pour devenir des personnes intègres, 
capables de se débrouiller dans toutes les situations.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 

 
 MARIN VALENCICA MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,CONSTANTIN STERE ,,BUCOV 
 
Alaturi de scoala si organizatiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupa de educatia 

omului. Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. O mare parte dintre cunostintele 
despre natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei 
primite in familie. (Utilizarea in limbajul comun a expresiei: "A avea cei sapte ani de acasa"). 

Conceptul de familie apare in vocabularul timpurilor indepartate pe filiera latina, de la complexul 
termen “famulus” care, in prima faza, desemna sclavii apartinând cetateanului roman, iar, mai tarziu, s-a 
extins si asupra persoanelor aflate sub stapanirea lui, respectiv asupra descendentilor si sotiei acestuia. 

Familia s-a dovedit a fi una din cele mai vechi si stabile forme de comunitate umana, cea care asigura 
perpetuarea speciei umane, evolutia si continuitatea vietii sociale, iar istoria evolutiei familiei nu este 
altceva decat istoria dezvoltarii si modificarii rolurilor conjugale. 

Familiile din societatile contemporane, au suferit in ultimele decenii transformari profunde. De 
exemplu, una din functiile traditionale, cea de ingrijire a varstnicilor este pe cale de disparitie, iar functia 
de socializare a copiilor, este impartasita cu alte institutii sociale. Schimbarea statutului social al femeii 
prin implicarea ei in activitati profesionale extrafamiliale determina noi configuratii ale raporturilor dintre 
cei doi parteneri, in sensul unor redefiniri ale rolurilor acestora. Astfel, aparitia si proliferarea carierei 
profesionale si a traiectoriei sociale feminine au complicat destul de mult relatiile interpersonale, in general, 
cu partenerul de viata, in special.  

Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere: fizic, 
intellectual, moral si estetic. 

a) Familia se preocupa de dezvoltarea fizica a copiilor. Ea asigura hrana si imbracamintea copiilor, ii 
fereste de pericole, le lasa timp de joaca, le creaza conditii cat mai bune de odihna si se ingrijeste de 
sanatatea lor. Un regim rational de viata nu poate avea decat urmari pozitive asupra dezvoltarii sale fizice. 
Familia ii formeaza copilului primele deprinderi de igiena personala si sociala si il obisnuieste sa utilizeze 
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunastarea organismului. In perioada pubertatii, schimbarile 
fiziologice produse in organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizica a copilului; prin indrumari 
perseverente si afectuoase, prin modificarea regimului de odihna, prin crearea unor noi deprinderi igienice, 
familia le va putea rezolva la timpul potrivit.  

b) Dezvoltarea intelectuala. In cadrul familiei copilul isi insuseste limbajul. Volumul, precizia 
vocabularului si corectitudinea exprimarii copilului depind de munca depusa de parinti in aceasta directie. 
Ca prim factor educativ, familia ofera copilului aproximativ 90% din cunostintele uzuale (ex: despre plante, 
animale, ocupatiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupa si de dezvoltarea proceselor 
intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolta spiritul de observatie, memoria si gandirea. Parintii incearca sa 
explice copiilor sensul unor fenomene si obiecte pentru a le putea intelege. Copiii pun cele mai multe 
intrebari in jurul varstei de 3-6 ani, iar parintii ii ajuta sa-ti insuseasca un numar mare de cunostinte, 
raspunzand cat se poate de corect si exact.  

In perioada scolara mica, familia vine in sprijinul scolii, sustinand "gustul de citit" al elevilor. Cel 
mai important este stimularea curiozitatii copilului de a citi, prin cumpararea unor carti care sa puna bazele 
unei mici biblioteci. In preadolescenta este posibila o deviere de la subiectele strict legate de scoala sau 
indicate varstei fragede; astfel, datoria parintilor este de a indruma copilul sa citeasca ceea ce corespunde 
varstei sale. Dorinta de lectura poate deveni excesiva, copilul sacrificand astfel orele de somn. Parintii 
trebuie sa-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite scolare, carti de lectura, manuale scolare etc., 
cat si niste conditii bune de munca: un birou, un computer si nu in ultimul rand liniste pentru a se putea 
concentra. Parintii trebuie sa-si ajute copiii la invatatura; ajutorul trebuie limitat la o indrumare sau sprijin, 
nefiind indicat sa efectueze temele copiilor. Cu timpul, parintii se vor limita la controlarea temelor de casa 
si a carnetului de note. Deci, atitudinea parintilor trebuie sa fie una de mijloc: sa nu-l ajute prea mult pe 
copil, dar nici sa nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

566

 



c) Educatia morala a copiilor. In familie se formeaza cele mai importante deprinderi de 
comportamant: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, ordinea, 
cumpatarea, grija fata de lucrurile incredintate. In realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta cel mai 
mult; parintele este un exemplu pentru copil. Parintii le spun copiilor ce e bine si ce e rau, ce e drept si ce 
e nedrept, ce e frumos si ce e urat in comportamente. Aceste notiuni il ajuta pe copil sa se orienteze in 
evaluarea comportamentului sau si a celor din jur. Tot in sens moral, familia il indruma sa fie sociabil, sa 
fie un bun coleg si prieten. 

d) Familia contribuie si la educatia estetica a copilului. Parintii sunt cei care realizeaza contactul 
copilului cu frumusetile naturii (culorile si mirosul florilor, cantecul pasarilor, verdele campului etc.), cu 
viata sociala (traditii, obiceiuri stravechi etc.). Mijloacele mass-media si in mod special televiziunea 
exercita o influenta puternica asupra educatiei estetice. Nu se poate vorbi despre o influenta strict pozitiva 
sau strict negativa; pe de o parte exista numeroase emisiuni culturale, de imbogatire a cunostintelor, dar pe 
de alta parte sunt difuzate numeroase programe care pot deforma imaginatia inocenta a copiilor intr-un sens 
negativ. Parintii trebuie sa controleze atat timpul pe care copilul il petrece in fata televizorului cat si 
emisiunile pe care le urmareste. In unele familii preocuparea pentru cultura estetica a copilului lipseste cu 
desavarsire, iar in altele aceasta este exagerata. Daca copilul nu are aptitudini si nici placere pentru diferite 
arte (balet, muzica, teatru etc.), parintii trebuie sa respecte optiunea copilului. 

Selectarea si transmiterea valorilor se realizeaza pe baza unor principii pedagogice, in conformitate 
cu cerintele sociale si cu particularitatile psihologice ale celor supusi procesului educational. Selectia 
valorilor este cu atat mai necesara, cu cat ritmul de acumulare a valorilor este din ce in ce mai intens, iar 
copilul trebuie pregatit pentru a putea face el insusi selecţia necesara. Selectarea si transmiterea valorilor 
de la sociatate la individ trebuie să asigure dezvoltarea constienta a potentialului biopsihic al omului si 
pregatirea lui pentru integrarea activa in viata sociala. 

Varsta prescolaritatii este varsta maximei receptivitati fata de cerintele integrarii copilului în viata 
sociala. El vrea si poate sa se integreze in colectivitate si pentru aceasta nu exista alta cale decat acceptarea 
si respecatrea normelor impuse de colectivitate. Mediul social trebuie astfel organizat incat sa promoveze 
valori, sa respinga nonvalorile si sa previna abaterile de la respectarea normelor. 

In procesul educatiei valorile nu se insusesc pentru ca sunt impuse, ci prin actiuni 
indirecte care sa creeze si sa stimuleze nevoile de valori, cautarea acestora in cultura: aspiraţia spre 

valori, disponobilitatea pentru valorizare, atitudini si comportamente corespunzatoare.  
 Exista doua categorii de factori de care depinde transmiterea valorilor: 
- cei care tin de rolul familiei in formarea primelor deprinderi, obisnuinte, comportamente si atitudini 

valorice la copii  
- cei care tin de receptivitatea copilului prescolar mare la productiile culturale spirituale populare, 

care au o bogata incarcatura afectiva 
Cu privire la prescolarul mare afirmam ca are capacitate de a aprecia valoric realitatea. El este capabil 

sa identifice binele si raul, frumosul si uratul, dreptul si nedreptul. 
Folclorul si traditiile de familie: se analizeaza potentialul educativ al povestilor, basmelor, 

proverbelor, zicatorilor, jocurilor populare, traditiilor de familie. 
Traditiile, transmise din generatie in generatie (povete, sfaturi, folclor literar in general) si prin 

practica traditionala (obiceiuri si datini) sunt nu numai o dovada a preocuparii poporului nostru pentru 
perpetuarea fiintei nationale, ci si un nesecat izvor de inspiratie pentru pedagogia culta. 

Fara indoiala ca in transmiterea experientei traditionale esentiala este imitatia. Copilul si tanarul vad 
obiceiuri si ritualuri, participa la el, aud cantece si snoave si le memoreaza pentru ca se repeta si pentru ca 
asa fac cei mari. Dar copilului si tanarului i se si explica ce si cum trebuie facut. Traditia explica legatura 
in timp si continuitatea relatiilor sociale prin rolul sau formativ: ea ofera modele de activitate scutindu-l pe 
om de cautari pentru rezolvarea fiecarei situatii in parte, duce, in acelaşi timp, la o solidaritate sociala si 
nationala in timp si spatiu. Marile creatii folclorice ale poporului nostru sunt legate de momentele de 
rascruce din istoria nationala, cand imaginatia populara a creat modele de eroi si fapte in care oamenii 
credeau si pe care doreau sa le imite. 

Patrunderea copilului in cultura se produce in familie, incepand din primii ani de viata, la nivel 
popular si se continua pe tot parcursul vietii in comunitatile sociale din care face parte si, intr-un mod 
sistematic, in institutiile scolare 
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Metodele folosite in pedagogia populara pentru formarea orientarilor valorice la copii sunt: 
observarea activitatilor, a practicilor rituale, a comportarii adultilor in diferite situatii; demonstrarea 
(aratarea modului cum se efectueaza o actiune sau un lucru); modelarea (piesele de imbracaminte pentru 
papusi, miniaturizate); experienta dirijata (punerea copilului in situatiea de a executa ceva sub 
supravegherea adultului); conversatia; explicatia; descrierea; naratiunea (basme, povesti, povestiri, 
repovestiri); exercitiul dirijat si nedirijat; participarea pasiva sau activa in cadrul ritualurilor, datinilor si 
obiceiurilor; jocul colectiv si individual, cu sau fara participarea adultului. 

 Parintii pot deveni mai buni educatori daca se informeaza corect asupra procesului de invatamant din 
gradinita si asupra evolutiei copiilor lor. Anchetele in randul parintilor si observatia arata ca acestia 
neglijeaza multe dintre aspectele dezvoltarii copilului, ca unele metode si tehnici de invatare pe care le 
folosesc sunt slab productive sau gresite. Prin parteneriatul educativ dintre parinti si educatoare este bine 
sa se stabileasca un program unitar de educatie, cu obiective, cu performante asteptate clare, cu continuturi 
si mijloace adecvate. Pentru dezvoltarea si cresterea armonioasa a copilului, parintele trebuie sa fie calm, 
iubitor, plin de bun-simt si disponibil. Copiii sunt diferiti. Ei nu au nici acelasi temperament, nici aceleasi 
gusturi, iar dezvoltarea lor nu este egala in toate domeniile. De aceea, parintii nu trebuie sa fie nici orgoliosi, 
nici nelinistiti daca achizitiile sau dezvoltarea copilului lor, la o anumita varsta, nu coincid cu premisele 
descrise de unii specialisti.  

Asadar, este esential sa respectam si sa sustinem fiecare copil in ritmul sau, in transformarea sa 
progresiva in functie de nevoile sale.  
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE 
 

 PROF. MARINESCU CARMEN MONICA  
 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, TARGU JIU 

 
 Factorii familiali sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase a copilului. 
 Preșcolarii, care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor familiei, se acomodează mult 

mai bine la grădiniță, față de preșcolarii ai caror părinți lucrează de dimineața până seara și care nu petrec 
prea mult timp împreună cu ei. 

 Familia este importantă în educația copiilor, pentru că are o influență deosebită asupra acestora, care 
dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, societate 
și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la cadrele didactice sau necunoscuți.  

 De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor, atât din punct de vedere 
intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor 
conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simțul responsabil. Stimularea intelectuală, în primii ani de 
viață, climatul emoțional stabil din mediul familial, de cele mai multe ori, încurajarea și suportul parental 
continuu, sunt factori determinanți în dezvoltarea personalității copilului.  

 Comportamentele educaționale ale părinților, chiar dacă sunt bine intenționate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecvării lor, a particularităților de vârstă și individuale, la situații 
concrete de acțiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor. 

 Severitatea exagerată, manifestaăa prin interdicții, prin brutalitate și prin privațiuni de tot felul, îsi 
va lăsa amprenta asupra personaliățtii în formare a copilului.  

 La rândul lor, părinții superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot 
constitui piedici în formarea și dezvoltarea personalității copilului. Acești părinți consideră că școala, viața 
în general, are o serie de cerințe care depășesc posibilitățile copilului sau copiii lor sunt fie de o inteligență 
rară, fie neajutorați, plăpânzi, fragili, și de aceea trebuie menajați. 

 Copiul are nevoie, acasă, de un cadru general de viață, în care să se simtă în siguranță. Pentru aceasta, 
el are nevoie de părinți calmi, înțelegători, afectuoși, destul de maleabili în raporturile cu copilul, fără a da 
dovada de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinții se ocupă de el. Dar, în același timp, el are nevoie 
de un cadru de disciplină destul de ferm, pentru a nu-l lăsa să-și închipuie că libertatea lui e fără margini și, 
totodată, să știe că părinții săi împărtășesc același nivel de exigență. 

 Este o sarcină a școlii, a personalului didactic, să identifice situațiile problematice din familiile 
copiilor, să dirijeze, pe cât posibil, strategiile educative ale acestora, în favoarea copilului și, mai ales, să 
conștientizeze faptul că relația de colaborare grădiniță-familie este determinantă în obținerea 
performanțelor copilului. 
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MICUL MEU PROIECT 
PROIECT EDUCAȚIONAL PE TEME EXTRACURRICULARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MARINESCU FLORINA MANUELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LEONARDO DA VINCI”, SECTOR 3, BUCUREȘTI 
 
Domeniul: Educație pentru dezvoltare personală 
Clasa: Pregătitoare- a IV-a 
Argument: 
Copilul este o persoană: îl respect. 
Copilul se minunează: îl ajut să caute frumosul. 
Copilul este curios: vorbesc cu el, îl încurajez să vorbească celorlalți, dar 

să și asculte. 
Copilul se îndoieşte de el însuşi: îi dau motive să aibă încredere în el. 
Copilul vrea să fie independent: îl invit să fie responsabil. 
Copilul îşi afirmă personalitatea: îl ajut să se cunoască, să se exprime.  
Copilul se gândeşte doar la el: îl învăţ să descopere societatea. 
Copilul are nevoie de un ideal: îl ajut să ofere un sens vieţii sale. 
Pornind de la imperativul celor opt competențe cheie pentru învățarea de-

a lungul întregii vieți, de la curiozitatea ce-i caracterizează pe elevii mei, de la 
necesitatea creării unor contexte favorabile legăturii strânse dintre familie și 
școală (căci rolul părinților nu se încheie odată cu trecerea celor șapte ani de-
acasă), dar și de la permanenta lipsă de timp de a răspunde întrebărilor lor ( ”Cum? De ce? Unde? Când? 
Ce preferi? Ce te pasionează?...”) și de a le permite să cerceteze suficient, am ajuns la concluzia nevoii 
organizării unei activități extracurriculare pe care am numit-o “Micul meu proiect”. Prin intermediul ei 
mi-am propus să dau copiilor ocazia de a vorbi despre lucrurile care-i interesează, care-i pasionează. Ideea 
acestui proiect s-a înfiripat înainte chiar de a fi introdusă în planul cadru disciplina Dezvoltare personală, 
în anul școlar 2011-2012, și s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor și al părinților, având avantajul 
neconstrângerii asupra conținuturilor abordate. 

Parcursul proiectului este foarte simplu. Astfel, elevii își aleg o temă, își pregătesc materialele și 
expozeul, iar în momentul în care sunt gata, se programează, având grijă să-și anunțe colegii din timp, căci 
în ziua respectivă rămân cu toții peste programul obișnuit. 

Activitatea propriu-zisă are două momente distincte: prezentarea proiectului, urmată de întrebări, 
adăugiri, comentarii și aprecieri ale colegilor. 

Partenerii proiectului: părinții elevilor 
Scopurile proiectului:  
-educarea capacității de selectare a unei teme de discuții; 
-educarea capacității de exprimare liberă pe o temă aleasă; 
-educarea aptitudinilor și competențelor de învățare, științifice și tehnologice, antreprenoriale, de 

exprimare culturală, civice, interpersonale, interculturale și sociale ; 
Obiectivele proiectului: 
Proiectul acoperă o varietate de dimensiuni educative, dând elevilor ocazia: 
-să învețe unii de la ceilalți; 
-să învețe să se exprime liber pe o temă alesă de ei, pentru că aceasta îi pasionează; 
-să cerceteze, documenteze, planifice, colecteze informații și materiale necesare susținerii temei; 
-să învețe să susțină un mic discurs în fața unui auditoriu; 
-să răspundă la întrebări neașteptate din partea colegilor; 
-să depășească emoțiile presupuse de o asemenea probă; 
-să mențină atenția auditoriului pe tot parcursul expunerii; 
-să se exprime coerent, în baza unui plan mental prestabilit; 
-să se cunoască între ei mai bine și să se împrietenească, etc. 
Durata: pe tot parcursul anului școlar/ 1 oră în afara cursurilor obligatorii, conform unei planificări 

prealabile 
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Grupul țintă: toți elevii clasei 
Mijloace de realizare:  
-expunerea scurtă; 
-prezentarea de imagini, planșe, filmulețe, fotografii, etc; 
-jocul de rol; 
-audiția; 
-lectura; 
-recitarea, etc... 
Locul de desfășurare: sala de clasă 
Diseminare, evaluare: 
 Cele mai îndrăgite teme și mai reușite expozeuri vor fi prezentate colectivelor de elevi aparținând 

unor clase paralele. În cazul obținerii unor obiecte confecționate de elevi sub îndrumarea propunătorului, 
se vor organiza expoziții pe holurile școlii. 

 La finalul anului școlar, elevii vor vota cele mai bune trei proiecte, care vor fi premiate în cărți pe 
temele respective, urmărindu-se astfel impulsionarea premianților de a-și continua studiul temei favorite. 

Calendarul activităților: 
Nr.crt. Data Numele elevului Tema propusă 
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FAMILIA, ȘCOALA ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR: MARINESCU GABRIELA-MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SANPETRU 

 
În condiţiile societăţii moderne, din cauza presiunilor economice, evoluţiei tehnologiei cât şi 

modelelor sociale, din ce în ce mai mulţi părinţi uită care sunt îndatoririle lor referitoare la dezvoltarea 
armonioasă a copiilor, transferând, uneori în întregime, această responsabilitate sistemului educativ – 
grădiniţei, şcolii, dar uita de ”cei 7 ani de acasă”, expresie cu care ei au fost familiarizați în propria copilărie. 

Copilul se dezvoltă armonios din toate punctele de vedere datorită intervenției familiei, în primul 
rând, și doar apoi datorită școlii sau grădiniței, precum și datorită comunității de persoane cu care 
interacționează. 

Familia este cea care trebuie să răspundă nevoilor copilului. Doar afecţiunea şi dragostea îl fac pe 
părinte să intuiască şi să înţeleagă starea copilului. În familie copilul îşi poate satisface nevoile sale primare, 
îşi poate manifesta frustrările, care sunt temperate de dragostea părinţilor. În familie copilul poate să-şi 
investească toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze. 

Familia este cea care stabileşte regimul de viaţă al copilului, care să îi asigure o dezvoltare optimă, 
care îi formeaza primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii 
naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.  

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. 

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.  

Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor 
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. 

Familia este, de asemenea, primul mediu în care copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează 
cele mai importante deprinderi de comportamant. Părinții sunt cei care trebuie să-I învețe ce este respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de oameni și 
lucruri. Familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten, dar pentru acest 
lucru trebuie să constituie exemple demne de urmat. 

Există familii în care toate aceste sfaturi emise de catre părinți nu au cum să fie respectate sau urmate 
de către copii, întrucât modelul lor personal se află în opozitie cu ceea ce le spun copiilor.  

Dacă între membrii unei familii nu există relaţii de înţelegere, respect, întrajutorare, dacă membrii 
familiei (nucleare sau lărgite) nu trăiesc în armonie, nu duc o viaţă cinstită, onestă, dacă opiniile celor doi 
părinţi, şi ale celorlalte persoane care au în grijă copilul, referitoare la educaţia copilului nu sunt 
convergente, dacă unul sau ambii părinţi nu constituie un bun exemplu, dezvoltarea copilului are de suferit. 

Copilul nu poate discerne şi nu se poate adapta corect la diversele situaţii de viaţă, îşi formează 
deprinderi greşite şi este afectat pe plan emoţional pe termen lung. 

O altă problemă care ar trebui să fie rezolvată în familie este volumul și precizia vocabularului şi 
corectitudinea exprimării copilului. Aceste aspect depind de munca depusă de părinţi şi de restul familiei 
în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi aproximativ 90% din cunoştinţele 
uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, mediul în care trăieşte, despre 
ocupaţiile oamenilor etc.).  

Copiii curioși pun cele mai multe întrebări în perioada dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute 
să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un 
limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să înțeleagă lumea înconjurătoare. 

De asemenea, tot familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. 
Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice 
copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. 
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Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 
iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, 
simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare 
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează 
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. 

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. 

La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de 
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să 
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele. 

Aşa cum am arătat mai sus, familia are un rol deosebit de important în dezvoltarea copilului, nu numai 
în primii ani de viaţă, ci şi pe parcursul întregii perioade şcolare, până la intrarea în viaţa adultă. Există 
mulţi factori care pot conduce la apariţia unor probleme în dezvoltarea armonioasă a copilului şi, din 
nefericire, nu toate familiile pot fi considerate un mediu propice pentru creşterea unui copil. 

 Absenta unora dintre aceste etape, indica ori neimplicarea trup si suflet a parintilor in dezvoltarea 
armonioasa a copilului de pana la 7 ani, ori anumite probleme de sanatate care l-au impiedicat pe acel 
copil sa guste cate putin din elementele mentionate mai sus. Oricum, omul cat traieste invata !!! 
Comunicarea este cred eu, primordiala in relatia cu orice fiinta de pe acest pamanat.  

De regulă, copiii cu rezultate slabe duc lipsă de unul sau de mai multe dintre aceste elemente în care 
este necesară implicarea familiei în cei 7 ani de acasă, indiferent dacă au sau nu şi dificultăţi cognitive, cum 
ar fi disfuncţiile de învăţare. 
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STUDIU- ROLUL CELOR 7 ANI DE-ACASA IN DEZVOLTAREA 
VIITORULUI ADULT 

 
PROF. INV. PRIMAR MARINESCU LUCREȚIA 

LICEUL TEORETIC “A. SALIGNY”, CERNAVODA 
 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Cei 7 ani de acasa si comportamentul copilul 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

2 scenarii posibile 
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 

copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele. 

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie 

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 
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Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA – CHEIA SUCCESULUI SCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MARINICĂ FLORENŢA-TEODORA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU 

JUDETUL CONSTANTA 
 
Când folosim expresia „cei şapte ani de acasă“, o folosim, în general, pentru a descrie conduita unei 

persoane într-un anume context. Această expresie, are însă o conotaţie foarte importantă, deoarece educaţia 
din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, le marchează în bună măsură viitorul. Educaţia, 
bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil bine educat/ 
manierat, se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc ,,cei şapte ani 
de acasă”.  

Familia este cea care trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce este moral şi ceea ce 
nu este moral. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele 
norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. Modelele 
de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în 
care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra 
copiilor, privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu 
diferite norme şi valori sociale.  

O dată cu intrarea elevului în ciclul primar, şcoala şi familia trebuie să dezvolte un parteneriat durabil, 
parteneriat care are în centrul atentiei – COPILUL. Acest parteneriat trebuie să contribuie la formarea şi 
dezvoltarea personalităţii copilului.  

Comunicarea dintre şcoală şi familie, este unul dintre instrumentele cele mai importante de stabilire 
şi menţinere a relaţiei de parteneriat.  

Părinţii au dreptul, dar şi obligatia de a colabora cu instituţiile de învăţământ în scopul realizării 
obiectivelor educaţionale propuse. 

Indiferent de mediul economic, etnic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia 
copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, scăderea 
fenomenului delincvenţei.  

Parteneriatul şcoală – familie trebuie să încurajeze familia să stabilească ţeluri de atins pentru copiii 
lor, iar şcoala să stabilească obiectivele pentru obţinerea succesului şcolar. 

Educaţia copilului este scopul comun al familiei şi al şcolii, care poate fi realizat eficient doar printr-
o relaţie de parteneriat. 

Un parteneriat şcoală - familie este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient, dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi elevul 
nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 
şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe elev, în ce fel să-l motiveze şi să-l 
ajute.  

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă.  

Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii, rolul decisiv în formarea omului. Rolul şcolii, nu 
este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Organizaţia şcolară trebuie să îşi deschidă porţile pentru ca familia să participe la activităţile ce se 
desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii, organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să iniţieze 
activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii 
diverse, de a se bucura alături şi cu elevul/copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la 
diferite proiecte. 

Relaţiile dintre şcoală, elevi, familiile acestora, trebuie să fie bazate pe contract de colaborare, pe 
transmitere de informaţii şi prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra comportamentelor 
elevilor, pe trăiri afective şi emoţionale reciproce în diferite forme de manifestare. 
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Colaborarea dintre şcoală şi familie, presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe 
şi o unitate de acţiune, când este vorba de interesul copilului. 
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 EDUCAȚIA IN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR MARTIN ȘTEFANIA CARMEN,  
 COLEGIUL NAȚIONAL ,,GEORGE COȘBUC” NASAUD 

 
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă 
frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu 
să deţină rolul principal”. 

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau 
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia 
este instituţia fundamentală în toate societăţile. Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte 
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-
estetic. 

Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni 
mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei, 
precum și prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinți-pe care copiii 
le preiau prin imitație și învățare-precum și climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale 
(,,cei șapte ani de acasă”) constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind 
formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și 
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai 
mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele 
școlare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 

 În urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală în primii ani de viață, climatul 
emoțional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea și suportul parental 
continuu, sunt factori determinanți în dezvoltarea personalității copilului.  

În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care îşi 
însuşeşte limbajul.Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca 
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului 
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.). 

Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să 
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul 
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. 

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 
Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă. Aceste „cursuri” de dezvoltare a inteligenţei emoţionale nu se 
predau doar prin interacţiunea dintre copil şi părinţi sau din spusele şi actele părinţilor faţă de copii, ci şi 
prin intermediul modelelor pe care, în primul rand, părinţii şi ceilalţi membrii ai familiei (extinse) le oferă. 
Lucrurile acestea se învață mai mult prin copierea părintilor și a altor educatori, mai degraba, decât din 
,,predici” și povești. Așa că e de maximă importanță ca părinții să fie un exemplu pentru cei mici.Și e 
important, de asemenea ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că dacă la vârsta micii copilării e 
mereu altcineva care să ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele două extreme, ori va încerca totul, ca 
să-și afirme independența, ori va evita totul, dintr-un exces de prudență. Pe când, dacă e obișnuit de mic să 
înfrunte niște situații și să facă niște alegeri (evident, pe măsura lui, și controlate de adult) îi va fi mult mai 
ușor să ia hotărâri în ceea ce-l privește. 
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Unii părinţi sunt profesori emoţionali talentaţi, alţii, din nefericire cei mai mulţi, nu. 
Există numeroase studii care arată că felul în care părinții îşi tratează copiii, fie că este vorba de o 

disciplinare aspră sau de înţelegere, de reacţii empatice, de indiferenţă sau de căldură, are consecinţe 
profunde şi de durată pentru viaţa emoţională a copilului. 

Trebuie să menționăm că strategiile educaționale utilizate de unii părinți, chiar dacă sunt bine 
intenționate, chiar dacă au avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc întodeauna la obținerea 
unui optim educațional, care să favorizeze dezvoltarea personalității. Cazurile particulare, exemplificarile 
ocazionale, nu pot fi întotdeauna utile. Ceea ce într-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, în alta 
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educațional din familie 
după niște parametrii unici, precum și cunoașterea consecințelor unui anumit comportament al parinților, 
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscând suficient urmările 
educative, fiind convinși că ceea ce fac este spre binele copilului, unii părinți și chiar educatori, se află în 
fața unei situații oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile susținute, interesul manifestat pentru copil, 
etc și, pe de altă parte, rezultatele efective obținute, sub așteptări. 

Analizând situațiile concrete în care se manifestă acțiunile educative în familie, putem identifica mai 
multe tipuri de părinți: unii înțeleg să-și armonizeze sistemul lor de acțiuni educative cu cele ale școlii, ale 
specialiștilor în domeniul muncii educative; alții nu conștientizează efectele negative ale strategiilor 
educative utilizate, sau, și mai grav, refuză să recunoască faptul că relațiile lor educaționale cu copiii sunt 
deficitare. Aceștia din urmă sunt convinși că nereușitele educaționale, rezultatele slabe la învățătură, 
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori străini, ori necunoscuți familiei.  

Severitatea exagerată – manifestată prin interdicții, prin brutalitate și prin privațiuni de tot felul – își 
va lăsa amprenta asupra personalității în formarea copilului. Astfel de părinți impun un regim de viață și, 
în special de învățătură, peste limitele de toleranță psihologică și psihofiziologică specifică vârstei. Ei 
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activități recreative, la jocurile specifice 
varstei și utilizează frecvent pedepse care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. În afara 
programului școlar, copiii sunt puși adeseori să învețe mai multe limbi străine, să desfășoare activități 
artistico-plastice, sportive, etc, chiar dacă nu au aptitudini în acest domeniu. Afirmând ,,facem totul ca să 
scoatem din el un om deosebit” sau ,,trebuie să facă ceea ce eu nu am făcut pentru că nu am avut condițiile 
necesare”, părinții trebuie să înțeleagă că dincolo de intenția bună, maniera concretă în care procedează, 
poate să conducă la rezultate contrare celor scontate. 

La rândul lor, părinții superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot 
constitui piedici în formarea și dezvoltarea personalității copilului. Acești părinți consideră că școala, viața 
în general, are o serie de cerințe care depășesc posibilitățile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligență 
rară”, fie neajutoratț, plăpânzi, fragili, și de aceea trebuie menajați. 

Apar astfel atitudini de îngâmfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilități, 
dar și atitudini de subevaluare a copiilor, precum și slabe posibilități de adaptare la situații noi. 

Atitudinea protectoare a părinților se poate manifesta și prin limitarea excesivă a libertății și 
independenței de acțiune a acestora, a inițiativei. Părinții devin deosebit de preocupați de copil, manifestă 
o teamă permanentă pentru viața și activitatea copilului lor, și de aceea stabilesc ei direcțiile de acțiune și 
comportare fără să accepte abateri, plâgeri sau nemulțumiri. Principala consecință se exprimă într-un 
comportament lipsit de inițiative, instalarea unei temeri nejustificate de acțiune, și mai ales de consecințele 
ei, în ultimă instanță, timiditate exagerată. 

Considerând că niciunul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltării 
armonioase a personalității copilului, concluzionăm că ”școlarul are nevoie acasă de un cadru general de 
viață în care să se simtă în siguranță”. Pentru aceasta el are nevoie de părinți calmi, înțelegători, afectuoși, 
destul de maleabili în raporturile cu copilul, fără a da dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinții 
se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri și la problemele care îl întristează, și că nu se 
dezinteresează de ceeea ce se întâmplă la școală. Dar în același timp el are nevoie de un cadru de disciplină 
destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-și închipuie că libertatea lui e fără margini și, totodată, să știe că părinții 
săi împărtășesc același nivel de exigență.”(M. Gilly). 
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FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR 
ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 
PROF. INV. PRIMAR MATACHE LARISA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE FILIPESCU”, BUZAU 
 

Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca 
mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, 
prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. 

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea. 

Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină 
în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor 
sociomoral. Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de 
învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor. A 

lături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia 
omului. De educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele 
educative exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de 
tineret. 

Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un 
"grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune". În societatea 
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă. 

Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii 
acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul timpului viaţa 
în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi tinerilor. 

Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este 
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.  

Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea 
socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă"). 

 Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, 
indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 
ochii minţii şi le urmează. 

 Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca 
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 
Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ DIN VIAȚA COPILULUI 
 

MATE CĂTĂLINA VIOARICA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAPIU ILARIAN, JUDEȚUL MUREȘ 

 
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima 

parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite in primii 7 ani de 
viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
–OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm 
copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează 
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în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii. 10 reguli esențiale în educația si creșterea copilului 
până la 7 ani: 

1. Învață-l să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
2. Stabilește si impune reguli și limite în comportamentul copilului! 
3. Comunică cât mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii; 

limitează timpul petrecut la televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 
4. Învață-l să iubeasca lectura și cărțile - începe încă de când e bebeluș citindu-i povești, apoi, 

treptat, lasă-l pe el să le exploreze până când învață să citeasca și să se bucure singur de ele! 
5. Lasă-l să se bucure de copilărie - nu încerca să faci din el un geniu înainte de vreme; permite-i 

copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin. 
6. Nu abuza în niciun fel de copil - fizic, emoțional, verbal etc.; evită educația cu "palma la fund" și 

concentrează-te pe disciplina pozitivă! 
7. Învață-l să își exprime emoții și sentimente; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale 

pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate. 
8. Învață-l să spună mereu adevărul! Și aceasta este o lecție pe care o învață cel mai bine în familie. 
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LUPTA INEGALĂ DINTRE PĂRINTE ŞI TEHNOLOGIA IT 
 

 PROFESOR MATE MIHAELA 
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACAU 

 
Trăim într-o societate în care ritmul rapid de desfăşurare a evenimentelor determină schimbări 

permanente ale realităţii. Educația copilului este o provocare pentru orice părinte. Unii părinți fac o educație 
bună fără mari eforturi, în timp ce alții nu știu cum să-și ghideze propriul copil. 

Problema educației este o problemă delicată și ține capacitatea noastră, a părinţilor de a motiva 
comportamentul celui mic. Cheia succesului se pare că ţine de relațiile care se stabilesc între copil și părinte. 
Mediul în care creşte şi se dezvoltă copilul trebuie să fie afectiv, să ofere siguranţă şi să fie stimulativ. Cea 
mai mare provocare, pentru mine ca părinte, a fost şi a rămas, impunerea unor limite. Recunosc că sarcina 
educării, o împart şi cu televizorul şi cu tehnologia. Discursul meu, ca părinte nu poate fi întotdeauna la fel 
de eficient ca discursul mijloacelor IT. Chiar dacă sunt profesor, bâjbâi eu însămi în acest delicat domeniu 
care este educația, deci nu îmi permit să dau judecăți definitive. O înțeleaptă vorbă românească afirmă, 
aproximativ, că cizmarul are în picioare ghetele rupte, iar eu trăiesc încă cu frica că învățătorul poate avea 
acasă copii needucați. Pentru că, copii mei s-au născut în ,,era tehnologiei”, au crescut și s-au dezvoltat în 
interiorul ei, care i-a modelat și format după reguli cu totul noi decât cele tradiţionale, cred că sunt într-o 
luptă continuă cu IT. Am încercat să le explic cum a fost copilăria bunicilor, cum a fost copilăria mea, 
pentru a înţelege cât de diferită este a lor. Minunata lor ”tabletă” este un instrument miraculos, un produs 
al tehnologiei, la intersecția a două direcții – minimizarea în volum și maximizarea informaţiilor. Copiii 
mei îl folosesc ca mijloc de informare prin internet, ca dispozitiv de stocare pentru anumite jocuri şi foarte 
rar ca suport de învățare sau spațiu de lucru. Am încercat să le arăt că pot învață să scrie și să citească și 
prin intermediul tabletei, care vine în sprijinul cărților (trebuie să spun că am achiziţionat cărţi care au şi 
un suport digital). Prin posibilitățile pe care le deschid în materie de informare, învățare, studiu și 
cunoaștere, dispozitivele digitale aduc avantaje fără precedent în dezvoltarea abilităţilor de gândire şi în 
stimularea creativităţii la orice vârstă. Înainte, aproape, să se ridice în picioare și să meargă, sunt fascinați 
de telefon și de tabletă. Tehnologia digitală schimbă din temelii existența umană. Cu o condiție: să fie 
folosite și exploatate judicios, rațional, spre beneficiul utilizatorilor. Exigența și rigoarea utilizării trebuie 
să fie cu atât mai mari cu cât „userii” au vârste mai mici, adică în cei şapte ani de acasă. Am încercat din 
răsputeri să-mi conving copiii, că tehnologia nu trebuie să substituie metodele de comunicare și strategiile 
de lucru pe care le experimentează cu părinţii acasă, cu alţi copii la locurile de joacă sau cele de la grădiniţă. 
Jocul trebuie să rămână un suport major al învățării la vârstele mici. El trebuie ajutat, completat, dezvoltat, 
cu posibilități tehnice ale instrumentelor IT. Şi totuşi a trebuit să impun unele limite, în ceea ce priveste 
folosirea tabletei, telefonului mobil şi al gadgeturilor, deoarece sunt conştientă că există și riscuri ale 
tehnologiei, atunci când utilizarea acesteia scapă de sub control. Timpul petrecut în spaţiul real trebuie să 
fie net în favoarea timpului petrecut în mediul virtual.  

Am acceptat destul de greu că vechea ,,tăbliţă” s-a transformat în „tabletă”, am înţeles că nu vom mai 
scrie cu condeiul, ci doar atingând cu degetele display-ul unui dispozitiv digital și am ajuns să impun limite 
tehnologiei IT, datorită progresului accelerat al științei ne-a “transportat”, în ultimile trei decenii, într-o altă 
lume. Dacă sunt corecte sau nu aceste limite, voi afla mai târziu. 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. INV. PRIMAR MATEESCU CONSTANTIN 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,CAROL AL II-LEA''- DIOȘTI, DOLJ 

 
 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului. 

 Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu 
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 

 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 
între factorii educaţionali. 

 Parteneriatul educaţional se realizează între: 
• instituţiile educaţiei: familie, scoală si comunitate ; 
• agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale ; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului ; 
• influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului ; 
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 
 Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 

poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot 
influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se 
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, 
ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, 
memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se 
implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că trebuie să 
facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, 
educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură 
corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. 
De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care 
sunt depăşiţi de situaţie. Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce 
participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este 
copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede 
la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în 
ce fel să-l motiveze şi să-l ajute. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a 
tinerei generaţii. Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea 
societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care 
conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj 
de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

 Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este 
vorba de interesul copilului. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR: MATEESCU ELENA OLIMPIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „BASARAB I” 

 CURTEA DE ARGEȘ 
 
Între factorii educației, familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în 

ordinea firească a lucrurilor educația începe în familie, motiv pentru care l-a determinat pe Loisel să afirme 
că „în familie și pe genunchii mamei se formează cee ace este mai valoros pe lume- omul de character”. 

Educația făcută de primii educatori- părinții, se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcție de 
particularitățile de vârstă și individuale ale acestuia. Cel mai important rol în evoluția moral – civică a 
copilului îl au exemplele bune care pleacă inevitabil din familie. Familia are rolul de a asigura dezvoltatea fizică 
și morală a copilului. De felul în care părinții vor educa copilul în sensul unei morale riguroase și de felul 
în care vor ști să dirijeze viața afectivă a copilului, va depinde formarea personalității acestuia. 

Copiii trebuie educați în așa fel încât să realizeze că libertatea individuală nu se poate realiza decât în 
cadrullibertății collective, generale, că munca și respectful față de ceilalți constituie o obligație fundamental 
a fiecărui cetățean. Pentru a-și educa bine copilul părinții nu trebuie să considere niciodată că acesta ar avea 
unele particularități psihice nemodificabile, iar dacă observă unele devieri de la normal ale copilului, nu trebuie 
să aștepte pasivi ca timpul și natura să le resolve. Părinții trebuie să intervină active, organizând, dirijând și 
orientând viața psihică a copilului în cazul oricărei abateri de la normal. 

Părinții trebuie să-și vegheze copiii pentru a căpăta un ansamblu de trăsături morale și intelectuale 
necesare formării unei personalități superioare. Educarea lor trebuie să fie dirijată spre obținerea modificărilor de 
character favorabile unei comportări superioare individuale și sociale. De aceea parinții trebuie să lupte 
pentru ca orizontul moral și intelectual al copilului să fie în continua lărgire. Copilul trebuie să fie active și 
adaptabil, iar părinții au datoria permanent de a-l face să progreseze, să se perfecționeze și să-și mărească 
valoarea umană. Formarea personalității la copil este dependent de inteligența lui, de gusturile și elanurile lui, de 
instructajul primit anterior. 

Personalitatea copilului începe să se contureze după vârsta de doi ani. Este vârsta la care copilul 
începe șă perceapă și să fie atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui. După vârsta de trei ani atenția și percepția 
sunt mai active decât în trecut. Vorbirea devine mai completă. Copilul alcătuiește ușor propoziții. Părinții 
trebuie să-l încurajeze și să-l îndemne să se supună unor obligațiuni individuale: să nu-și murdărească 
hainele, să mănânce singur și pe cât se poate ordonat, să așeze după utilizare jucăriile la locul lor. Trebuie 
să se familiarizeze cu persoanele care intră în casă. La trei ani, jocul este principal preocupare a copilului. 
Prin jocuri, copilul se instruiește asupra modului de viață al adulților și vine în contact cu relațilie existente 
în lume. La patru ani copilul frecventează grădinița de copii. Părinții trebuie să o ajute pe educatoare în 
dirijarea formării personalității, deci a trăsăturilor morale și intelectuale. Comunică astfel dacă îi este sete 
sau foame, dacă îi este somn ș.a. Unele din reflexe sunt necondiționate, altele condiționate. Când se întoarce 
din plimbare recunoaște casele din vecinătate.La copilul mai mare apare nevoia de a comunica cu oamenii, 
de a vorbii mereu, manifestându-și astfel sfera educațională și cea intelectuală. Trebuie să se țină cont de emoțiile 
lui. La acești copii emoțiile sunt instabile. Ei trec repede de la plânsul cu lacrimi la râs.Voioșia este un bun 
mijloc de a face un copil să progreseze. El trebuie să fie mulțumit când este lăudat, supărat când este 
mustrat. Treptat sentimentele trebuie să devină multilaterale. 
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 IMPORTANȚA FAMILIEI IN EDUCAȚIA ȘCOLARULUI 
 

 PROF. LOGOPED MATEESCU CORNELIA 
 
Menirea educației este aceea ”de a înălța pe culmi mai nobile de viață- omul”. Prolema educației este 

abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume caracterizată prin importante 
transformări, prin cerințe și aspirații specific, prin schimbări în toate domeniile. 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Familia 
exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. ” Meseria” de părinte este grea. Funcţia educativă 
a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Educaţia este cea care 
desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Un 
anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice sănătoase și armonioase înseamnă asigurarea unui 
program al zilei care să respecte ore de somn, alimentare, ore de joc, plimbări. Un judicios echilibru al 
acestora în raport cu disponibilitățile copilului preșcolar trebuie să evite suprasolicitarea fizică și mai ales 
cea nervoasă a organismului foarte fragil. Cultivarea la preșcolar a stării de bine, de adevăr trebuie să se 
desfășoare adaptat vârstei, ca un system referential. Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic 
unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre 
valorile lor. De asemenea, părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor 
comunităţii. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii 
lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de 
comportament,) copilul le datorează educaţiei primite în familie. Familia se preocupă şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Strategiile 
educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură 
dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor socio-moral. 
Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură, 
motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor Alături de şcoală şi 
organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. De educaţia 
oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative exercitate de 
acestea sunt mai puţin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de tineret. Dezvoltarea 
personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, şcolari, comunitari. Factorii 
familiali sunt cei mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase, în securizarea fizică, afectivă 
şi materială a copilului. Indiferent de modul de organizare, mediul familial, întemeiat pe un sistem de 
interacţiuni afective intense, este apt de a reacţiona la nevoile copilului, de a participa şi favoriza 
dezvoltarea personalităţii, imaginii de sine şi despre lume a copilului.  

În societatea românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si 
familia extinsă.Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe 
descendenţii acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul 
timpului viaţa în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a 
copiilor şi tinerilor. Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente 
vieţii, este punctul lor de sprijin, educându -i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care 
trăiesc. Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea 
socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor. 

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă ’’. Educaţia în familie, 
cei şapte ani de acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, indifernt dacă el recunoaşte 
sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează. 
Copiii n-au fost niciodată adulţi. Dar, privindu-ne pe noi, doresc să crească mari. Ne investesc cu calităţi şi 
puteri de eroi şi cred în noi, mai ales dacă reuşim să le fim alături.  
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TIPURI DE PROGRAME DE COLABORARE ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR MATEESCU MARINELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,CAROL AL II-LEA''- DIOȘTI, DOLJ 

 
 O serie de programe au încercat să promoveze o participare mai activă a părinţilor la activităţile şcolii 

şi au propus diferite forme de activităţi de colaborare. Anumite practici au drept obiectiv ameliorarea 
relaţiilor dintre familie şi şcoală: în cadrul acestor programe, părinţii contribuie la elaborarea şi realizarea 
unor activităţi care stimulează schimbul de informaţii şi care favorizează relaţiile interpersonale 
armonioase. Aceste activităţi pot lua diferite forme: vizite reciproce, un club al părinţilor în şcoală, 
comunicare scrisă, prânzuri sau cine comunitare, adunări informative. 

 În cadrul programelor vizând sprijinul şcolar, părinţii sunt invitaţi să se implice în conceperea şi 
susţinerea unor proiecte şcolare. Poate fi vorba despre strângerea de fonduri, de asistenţă directă(zugrăvire, 
donaţie de haine, reparaţii etc.), de însoţirea elevilor cu ocazia excursiilor, de conferinţe, despre predarea 
unei arte sau despre o activitate distractivă, despre organizarea de evenimente sociale sau culturale. 

 Anumite proiecte vizează educaţia părinţilor. Aceştia sunt invitaţi să participe la sesiuni de formare 
menite să-i ajute să-şi dezvolte abilităţile parentale sau să-şi îmbunătăţească cunoştinţele: ateliere de 
formare pe anumite teme, cursuri de formare continuă, acces la material de formare (cărţi, casete video, 
broşuri). În sfârşit, în unele cazuri se pune accentul pe utilizarea comitetelor consultative în cadrul cărora 
părinţii formează grupuri de consiliere care se pot interesa de diferite probleme care privesc şcoala, fie ele 
de ordin socio-cultural, financiar, administrativ sau pedagogic. 

 Printre multiplele motive, fondate sau nu, invocate de cadrele didactice în vederea neutilizării 
anumitor strategii ce încurajează participarea părinţilor, este invocată adesea convingerea că părinţii vor 
refuza să colaboreze, sau că nu au capacitatea să o facă. 

 O serie de studii realizate în ultimii zece ani au adus precizări faţă de acest subiect şi au demonstrat 
că părinţiii şi cadrele didactice consideră că o colaborare între ei ar putea ameliora randamentul şcolar şi 
conduita elevilor în clasă. Numeroşi părinţi afirmă că sunt doritori să se implice în procesul de educaţie al 
copiilor lor. Cadrele didactice trebuie totuşi să formuleze aşteptări realiste privind această colaborare. În 
ceea ce priveşte activităţile care pot fi propuse părinţilor, acestea trebuie să fie multiple, variate şi să 
corespundă nevoilor şi posibilităţilor lor.  

 În faţa unui eşec sau a unei slabe participări, trebuie identificaţi factorii care împiedică participarea 
parentală şi apoi să se elaboreze un program care să corespundă mai bine nevoilor reale şi disponibilităţilor 
familiilor, în loc să se conchidă că părinţii sunt lipsiţi de interes. 

 Exista doua teorii importante privind relatia scoala-familie: 
- Teoria profesionalismului care considera ca un element esential serviciul facut altora, fara a te 

gandi la avantaje personale, criteriile acestei teorii sunt: competenta, servirea clientilor, un cod de etica 
profesionala; 

- Teoria schimbului care considera actiunea umana in functie de un castig personal, se considera 
privilegii traditionale ale profesorilor: un grad de autonomie, un salariu asigurat, o competitie restransa. 

 Din aceasta perspectiva se pune intrebarea: ce castiga profesorul intr-o cooperare cu familia? Se 
apreciaza ca acest castig poate fi un statut revalorizator in ochii societatii, cooperarea cu familia poate fi un 
test profesional si poate fi considerata ca facand parte din datoria profesionala a profesorului deoarece: 
parintii sunt clienti ai scolii, eficacitatea invatamantului poate fi ameliorata prin cooperarea intre scoala si 
familie, parintii sunt responsabilii legali de educatia copiilor lor si pot avea exigente de a evalua rezultatele 
activitatii scolare. 

 In acest context se pune si problema: de relatia cu familiile trebuie sa se ocupe profesori specializati 
sau toti profesorii? Solutia ideala pare a fi: toti profesorii sa aiba relatii obisnuite de colaborare cu familiile, 
profesorii specializati (consilieri educationali) sa rezolve cazuri particulare, dificile, sa efectueze vizite in 
familii, cand este necesar si sa organizeze reuniunile cu parintii. 
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 ,,EDUCATIA IN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASA EDITIA 2020 ,, 
 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: MATEESCU SILVIA STEFANIA 
GRADINITA ”FLOARE DE COLT”, BUCURESTI 

 
 „Diploma celor sapte ani de-acasa ai copilului exprima calificativul parintilor.”-Valeria Mahok 
 
 Mediul familiei este primul mediu educativ si socializator pe care il cunoaste copilul si a carui 

influenta ii marcheaza esential dezvoltarea ca individ. 
 Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere: fizic, 

intelectual, estetic, moral. 
 Cand spunem ca un copil are cei sapte ani de acasa ne gandim la un copil bine-crescut, care se 

comporta cuviincios cu cei de varsta lui, dar si cu adultii.Un copil manierat se va descurca mult mai bine 
in relatiile cu ceilalti si se va simti confortabil in prezenta lor, fata de unul caruia ii lipsesc cei sapte ani de 
acasa.Cel mai bun model in aceasta etapa il reprezinta parintii.Acestia trebuie sa il invete pe copil inca de 
la o varsta frageda sa salute, sa spuna ”multumesc”, ”te rog” etc. 

 Prin educatia parentala, parintii ”se descopera ” ca parteneri ai copiilor lor, isi descopera propriul 
potential de schimbare, se simt valorizati in rolul lor parental. 

 Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care sa le ofere sentimentul de siguranta, caldura, 
protectie din partea parintilor. Programul zilnic induce disciplina in planul mintal al copilului, ii formeaza 
abilitatea de organizare a unui stil de viata sanatos. 

 Stilul de comunicare in cadrul familiei poate influenta felul in care sunt gestionate conflictele, dar si 
gradul de incredere pe care copiii il pot dezvolta in propria lor capacitate de a lua decizii. Comunicarea este 
un proces complex, care implica mai mult decat un simplu schimb de informatii si este formata din:cuvinte, 
tonul vocii, gesturi, pozitie, mimica. 

 Fiecare interventie pentru copil (contactul cu adultii, obisnuintele de ingrijire, rutine alimentare) 
sau pe langa copil(amenajarea spatiilor in care copilul isi petrece timpul acasa sau in comunitate) este bine 
sa fie considerate interventii educative, ele devenind interventii impreuna cu copilul:copilul le asimileaza, 
le integreaza ca modele in functie de care isi structureaza personalitatea. 

 ”Generatia actuala de parinti a vrut cumva sa compenseze lipsurile copilariei lor si a incercat sa dea 
copiilor ce aveau mai bun:cele mai frumoase jucarii, haine, plimbari, scoli, televizor si calculator.Altii le-
au umplut timpul copiilor, cu multe activitati educative ca invatarea limbilor straine, informatica, 
muzica.Intentia este excelenta, insa parintii nu au inteles ca televizorul, jucariile cumparate, internetul si 
excesul de activitati blocheaza copilaria, in care copilul are nevoie sa inventeze, sa infrunte riscuri, sa sufere 
deceptii, sa aiba timp de joaca si sa se bucure de viata.”( ”Parinti straluciti, profesori fascinati” 
Dr.Augusto Cury)  

 Pana la 6-7 ani, copilul trebuie sa aiba dezvoltate, in principal prin educatia primita acasa, un anumit 
grad de autonomie (sa se imbrace singur, sa se spele, sa fie ordonat), un nivel rezonabil de politete, invatata 
din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care sa ii permita sa comunice eficient, un grad de 
dezvoltare emotionala care sa-i dea posibilitatea de a-si controla fricile si emotiile, dar si capacitatea de a 
relationa cu cei din jurul lui.  

 Copiii care nu au avut parte de toate lectiile necesare, nu se vor descurca suficient de bine in toate 
momentele de cumpana, nu se vor integra corect in societate, unele decizii fiind luate gresit. 

 Dupa ce ajunge la varsta prescolare, educatia copilului se imparte intre familie, dascali si pedagogi 
din scoala; cei din urma vor fi chemati sa slefuiasca ceea ce a realizat familia, sa completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scapat pana la acea varsta si sa-l ajute pe copil in intelegerea si 
lamurirea unor probleme. 

 Dostoievski spunea: ”copilului poti sa-i spui tot;copiiilor nu trebuie sa le ascunzi nimic sub pretextul 
ca sunt inca prea mici si e prea devreme pentru ca ei sa stie ceva. 

 In concluzie, educatia oferita unui copil in primii sai ani de viata se va reflecta in comportamentul 
lui pe parcursul intregii vieti. Viitorul adult va deveni oglinda familiei din sanul careia provine, iar o buna 
parte din succesul evolutiei sale pe neprevazutul drum al vietii depinde de bunele maniere dobandite in 
timpul celor ”sapte ani de acasa”. 
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SIMPOZION NATIONAL CEI 7 ANI DE ACASĂ 
IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 

 
MATEI ANCA IONELA 
GRADINITA P.P.NR.1 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece 
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale și 
împlinite etapele întregului său ciclu de creștere. 

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării 
copilului, principalul obiectiv al familie trebuie să fie, păstrarea sănătății, creșterea normală și călirea 
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea 
unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu 
are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și școala primilor 
ani în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca 
persoană cu statut social. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 
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După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Orice experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie. 
Familia reprezintă pentru copil, structura socio-afectivă de bază, principala structura protectoare absolută 
necesară existenței sale. 
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AFECȚIUNEA FAȚA DE COPIL ȘI COMPORTAMENTUL ACESTUIA 
 

 PROF. INV. PREȘC. MATEI LAVINIA GABRIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA-GRADINIȚA P.P.„MARIA” 

JUD.BISTRIȚA-NASAUD 
 
Copiii au nevoie de dragoste, la fel cum trandafirii au nevoie de apă -aproape la fel cum au nevoie de 

hrană, băutură și adăpost pentru a crește sănătoși. Fundamentul personalității se formează în primii trei, 
până la cinci ani ai vieții.  

Caracterul sănătos al viitorului adult va fi determinat, în mare măsură, de calitatea și cantitatea de 
dragoste și afecțiune pe care copilul a primit-o de la părinți, de la bunici și de la alte persoane care au fost 
în jurul lor, in aceasta perioadă a dezvoltării lui. 

Părintele trebuie să fie prezent în viața și educația copilului, să remarce ce trăiește copilul, să asculte 
ceea ce are de spus copilul, să îi înțeleagă micile lui probleme, poate să-i povestească și el unele probleme 
personale, astfel acesta se simte important în participarea la viața de familie.  

În comportamentul față de copil, părintele trebuie să fie empatic, comunicativ și afectuos, să fie atent 
la trăirile copilului, să își exprime spontan afecțiunea față de copil, faptic și verbal, fără a face legătura de 
un anumit comportament pozitiv al acestuia. Părintele trebuie să petreacă timp de calitate cu copilul fără a 
avea în preajmă televizorul, telefonul mobil sau alte surse care îl fac pe acesta să nu fie în centrul atenției. 

O altă caracteristică este consecvența, părintele trebuie să remarce lucrurile bune pe care copilul le 
face, acestea trebuie subliniate, apreciate. Întotdeauna trebuie să încurajăm și să remarcăm progresele făcute 
de copil ca rezultat al efortului depus de acesta, regulile pe care le stabilim, împreună cu copilul, trebuie să 
fie aplicate cu consecvență, dacă copilul le încalcă va trebui să-i explicăm cu calm și blîndețe pentru a fi un 
bun exemplu pentru copil. 

Un bun exemplu este faptul că ne dorim ca copilul să se calmeze, noi avem intenții bune de înțelegere, 
empatie, calmitate, îndrumare și iubire. Copiii nu ne ghicesc gândurile și nici bunele intenții, ei le intuiesc, 
instinctiv, din tonul vocii și din atitudinea noastră, a părinților sau a adulților care îi au în grijă. 

Copilul are nevoie de empatie și înțelegere, are nevoie de ajutor.  
Niciodată cineva nu s-a calmat doar pentru că i s-a spus că trebuie să facă asta, reacția negativă a 

copilului este manifestarea unui disconfort fizic sau emoțional: durere, oboseală, foame, frică, tristețe, 
teama de a nu mai fi iubit. 

Totodată, el are nevoie de un exemplu pozitiv de calmitate, ei ne privesc cu cea mai mare atenție, ei 
ne iubesc și vor să ne facă pe plac. Dacă furia lor primește un răspuns asemănător, nu facem decât să ne 
alimentăm reacția naturală a copilului de a se proteja de ceva care îi crează disconfort, ceea ce vine să se 
adauge la disconfortul pe care deja îl simțea atunci când s-a declanșat supărarea. 

Când copilul este copleșit de emoții, nu poate gândi rațional și are nevoie de un lider rațional care să 
îl îndrume.Este recomandat să nu facem educație atunci când copilul este copleșit de emoții și mai ales să 
nu punem etichete negative.Să acceptăm trăirea copilului, să o explicăm și să intervenim pentru stabilirea 
unor limite de siguranță, restul poate aștepta pînă când cel mic s-a calmat. 

Copiii trebuie să audă că sunt iubiți mereu și necondiționat, nu numai atunci când se comportă 
exemplar, ei nu pot fi perfecți, nici noi nu suntem, nu ne retragem afecțiunea față de copil, ne împăcăm cu 
el și îi confirmăm iubirea.Cu toții ne dorim să fim acceptați și iubiți așa cum suntem, să nu uităm că suntem 
unici! 

10 pași pentru a fi un părinte bun: 
1. Când plînge, sărută-l. 
2. Când îi este frică, îmbrățișează-l. 
3. Când întreabă, răspune-i. 
4. Când îți povestește, ascultă-l. 
5. Când este curios, lasă-l să exploreze. 
6. Când îi spui „te rog” și „mulțumesc” o va face și el. 
7. Când greșește, explică-i calm. 
8. Când ai nevoie de el, cere-i ajutorul. 

596

 



9. Câna ai încredere în el, va avea și el. 
10. Când tu îi dai un bun exemplu, va avea pe cine imita când va fi și el părinte. 
 
Bibliografie:  
alinablagoi.ro/ 5 METODE PRIN CARE POTI SA-TI AJUTI COPILUL SA-SI 

CONTROLEZE EMOTIILE / CONSILIERE PARENTALA 
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ÎNTRE ȘCOALA ȘI FAMILIE – 7 ANI 

 
PROF. MATEIU MARIUS 

 
Perioada celor 7 ani de acasă era o perioadă petrecută tradițional în sânul familiei de către copil, iar 

acolo, în acel cocon familial, omului în devenire i se induceau, prin puterea exemplului, în primul rând, dar 
și prin cuvânt, modalități de conduită, feluri de a acționa și de a gestiona mental situații de viață. A avea 
cei șapte ani de acasă este echivalentul expresiei a fi bine-crescut, a da dovadă de valori morale, etice și 
sociale în relația cu ceilalți și cu tine însuți. A avea cei 7 ani de acasă înseamnă a dovedi existența unui 
fundament stabil și armonios pe care este construită personalitatea ta și principiile pe baza cărora relaționezi 
sau vei relaționa cu ceilalți. Prin apropierea de momentul nașterii, acești 7 ani de acasă se apropie de ceea 
ce este zestrea genetică, niște comportamente care ni se par a exista odată cu noi, dar pe care le-am dobândit 
în urma unor acțiuni intenționate sau întâmplătoare ale celor ce constituie mediul nostru familial. Învățăm 
să ne comportăm, bazându-ne pe principiul imitației, în esență. Copii mici fiind, ne asemănăm foarte tare 
cu maimuțele în privința învățării – privim și repetăm. A avea cei 7 ani de acasă înseamnă a avea un cadru 
familial care e capabil să ne transmită, de-a lungul celor 7 ani, acele valori pe care dorim a le întâlni la 
ceilalți. Înseamnă o familie care cultivă și practică valorile etice, morale, religioase și sociale, toate acele 
norme care ajută la întărirea coeziunii unui grup și la bunăstarea interioară a individului. A avea cei 7 ani 
de acasă înseamnă a te simți împăcat cu eul tău interior atunci când construiești acțiuni în care îi implici pe 
cei din jurul tău, într-un mod benefic. Viața omului reprezintă un șir nesfârșit de lecții, iar ceea ce câștigi 
în primii ani ai vieții sunt achiziții fundamentale ce trebuie să stea la baza succesului tău ca persoană 
integrată într-o comunitate. Sunt anii în care exersăm modalități de a relaționa cu ceilalți în sânul micii 
societăți pe care o reprezintă familia, pentru a fi pregătiți de a evolua pe scena marii societăți. Anii de acasă 
sunt cei care ne ușurează dificultatea de a trăi, așa cum definea viața omului psihologul francez Françoise 
Dolto. Sunt anii în care micul om primește formele de caracter și de conduită socială care îl vor caracteriza 
mai târziu, de-a lungul întregii sale vieți. Sunt anii în care dorința, trăsătura definitorie a ființei umane, 
începe să fie gestionată, raportându-se și la ceilalți. Sunt momentele ce stau la baza îmblânzirii sociale, a 
conturării primelor obiceiuri sănătoase din perspectivă morală, socială și psihologică. Existența acestor 
principii sănătoase în viața micului om îi garantează acestuia un grad sporit de adaptabilitate socială, ceea 
ce poate constitui un factor esențial în reușita sa în societatea actuală în care inteligența socială devine tot 
mai impozantă ca rol. Principiile nesănătoase, precum egoismul, închistarea, încăpățânarea etc. nu pot fi 
decât fundături pentru ființa socială, ducând inevitabil la excluziune și nereușită.  

În prezent, cei șapte ani de acasă au devenit cei trei ani de acasă, copilul părăsind mult mai devreme 
nucleul familial care garanta apariția și consolidarea acelui sistem de valori pozitive definitorii pentru mai 
târziu. Copiii trec în marea societate, fără a fi deținătorii unui sistem de valori morale, afective și sociale 
suficient de stabil și de exersat, iar acest lucru nu poate fi decât un imens pericol pentru nivelul lor de 
adaptabilitate socială. Practic, deși sunt aceleași valori profesate de familie sau de școală sau grădiniță, nu 
putem vorbi de același efect deoarece lipsește, întocmai ca în situația de comunicare, etosul celui care 
comunică. Patosul și logosul sunt comune, dar diferența majoră între cei 7 ani de acasă și cei 7 ani de 
grădiniță și de școală, vizibilă în construcția comportamentală, este dată de gradul de autoritate cu care este 
învestit cel care prezintă acele reguli, sfaturi sau, pur și simplu, norme. Copilul trăiește în familie în lumea 
comunicării religioase, în care părinții sunt ridicați la rangul de divinitate, deci cuvintele lor sunt table ale 
legii pentru mica ființă. Sunt norme cu valoare de tabu, copilul știe că așa e bine și așa e rău deoarece zeii 
cei mari așa au spus. În mediul educațional mai larg această autoritate deistică dispare sau îi este diluată 
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semnificativ autoritatea – etosul, iar copilul simte că regulile impuse aici sunt mai laxe, ducând inevitabil 
la o mai mare facilitate în a le ignora sau a le încălca.  

Concluzia este că cei șapte ani de acasă nu pot fi dobândiți decât acasă, în sânul familiei și într-o 
perioadă lungă de timp( vreme de șapte ani – ca în basme) pentru a avea garanția perenității lor și a ceea ce 
reprezintă ei. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
EDUCATIA IN FAMILIE 

 
PROF. INV. PRIMAR MATHE ILZE 

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 
 
Scoala are un rol important in educatia copiilor, insa cel mai mult conteaza educatia primita in familie. 

Educatia in familie este importanta pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor.Copiii dobandesc 
mult mai repede si mai usor cunostinte despre comportament, stil de viata de la persoane apropiate decat 
de la profesori sau necunoscuti. 

Familia are rol important in dezvoltarea copiilor din toate punctele de vedere: intelectual, fizic, moral 
si estetic. Parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, personalitatea si responsabilitatea 
inainte ca ei sa ajunga la scoala. Familia este locul in care copiii primesc educatia necesara pentru a prinde 
radacini si apoi aripi pentru a zbura spre viitor.  

 Educatia in familie este foarte importanta deoarece pune bazele caracterului copilului care se va 
dezvolta pe tot parcursul vietii. Felul in care parintii se raporteaza la copii, afecteaza foarte tare modul in 
care copilul se va raporta la societate. 

 Totul incepe si se invata in familie. Prima data, copiii invata ce este lumea, ce este bine si rau. Ce au 
voie sa faca si ce nu. Parintii sunt mereu prezenti in formarea si dezvoltarea copiilor pentru restul vietii. 
Copilul incepe sa invete sa iubeasca, sa creada si sa se sacrifice. In familie se formeaza caracterul sau, 
devine un om mic din care se va forma fie o mare personalitate, un om cinstit si vrednic, fie un pungas 
marunt. Totul depinde de capacitatea parintilor ca copilul lor sa primeasca o educatie corecta. 

 Parintii au o mare responsabilitate. De ei depinde ca adultul de maine sa-si asume inca din primii ani 
ai copilariei toate componentele unei bune cresteri. A fi bine crescut inseamna ca copilul sa stie sa salute, 
sa stie sa se comporte in public, cu prietenii, sa cunoasca manierele la masa, sa cunoasca regulile nescrise 
ale lumii in care traim: trebuie sa astepte pana ii vine randul, sa spuna cuvintele magice “ te rog”, 
“multumesc” si “cu placere”, respecta valorile sale si ai celor din jur.Trebuie sa-si recunoasca greselile, 
“imi pare rau” este expresia magica la fel ca “te rog”, sa stie sa piarda, dar si sa castige cu eleganta fara sa-
l umileasca pe cel care a pierdut. Lucrurile acestea se invata mai mult prin imitarea parintilor, decat din 
povesti. Asa ca este foarte important ca parintii sa fie un exemplu pentru cei mici. Un copil manierat se va 
descurca mult mai bine decat un copil caruia ii lipsesc cei sapte ani de acasa. 

 Copilaria reprezinta cea mai buna perioada a vietii pentru educatie, pentru formarea si instruirea 
caracterului. Parintii sunt cei ce raspund de trebuintele elementare si de protectia copilului. Ei exercita o 
influenta atat de adanca, incat urmele ei raman intiparite pentru toata viata.Tot timpul familia trebuie sa 
incurajeze copilul, sa-l indrume si sa-i arate ce este bine si ce e rau. Familia este cea care ofera copilului 
primele informatii despre lumea inconjuratoare, primele reguli de comportament. Degeaba asteptam ca un 
copil sa salute, daca nu a vazut acest lucru la parinti.Sau sa spuna “te rog” daca nu a auzit cuvantul la 
parinti.In relatiile cu prietenii va tipa pentru ca asa a vazut acasa cand sa certau parintii.Aceste 
comportamente sunt luate prin imitatie, fac ce fac parintii. Modelele de conduita, de comportament oferite 
de parinti reprezinta primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind formarea 
modului de comportare si relationare cu cei din jur. 

 Parintii trebuie sa-l invete pe copil sa asculte. Cu cat mai devreme copilul indeplineste sarcinile spuse 
de parinti, cu atat mai usor va fi educatia lui de mai tarziu. Ca sa-i formezi copilului un comportament 
adecvat nu sunt de ajuns cuvintele, Tebuie gasite modele din viata cotidiana sau sa recurga la metode mai 
dure.Unii parinti folosesc pedeapsa, in timp ce altii folosesc mijloace religioase de actiune, dar si la 
pedeapsa fizica. In primul rand, copilul este pus sa faca ceva, fiind obligat. El nu va invata sa faca cele 
necesare dupa vointa lui si pentru ca asa este corect. In al doilea rand, daca pedeapsa devine prea frecventa, 
aceasta il face pe copil rautacios, retras, se pot lasa urme adanci in formarea caracterului sau. 

 Ideea de baza a expresiei “Cei sapte ani de acasa” este ca normele de conduita se invata in familie. 
Nu stiu cat de actuala mai este aceasta expresie dar totusi “Cei sapte ani de acasa” reprezinta oglinda 
educatiei pe care parintii o ofera copiilor. Regulile de comportament si educatia primita in primii ani de 
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viata a copilului isi pun amprenta pe formarea lui ca adult.Scoala nu poate decat sa-i ofere cunostintele si 
informatiile necesare pentru a razbi in viata, greu se poate modifica comportamentul deja format.  

 Educatia copiilor este foarte importanta, dar din pacate astazi nu se mai realizeaza asa cum trebuie. 
Grijile de zi cu zi ii coplesesc pe parinti, acestia muncind pentru a le oferi un trai decent. Toate acestea se 
rasfrang negativ asupra copiilor. Copiii sunt destul de rebeli, agitati si cei mai multi nu dovedesc ca au avut 
parte de o educatie in familie.Nu putem vorbi de educatia copiilor daca parintii nu sunt educati. 

 Parintii trebuie sa fie constienti de importanta prezentei lor alaturi de copii. Ei trebuie sa cunoasca 
prioritatile in cadrul familiei, tinand cont de problemele pe care le pesupune societatea de astazi. Trebuie 
sa fie constienti ca cel mic ii analizeaza, vede ce fac, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in diferite 
situatii si va fi judecat, acceptat sau nu in societate 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE. CEI 7 ANI DE ACASᾸ 
 

MATIŢA S. MIHAIELA 
PROFESOR FORME MUZICALE 

ÎNVAŢᾸMÂNT LICEAL 
LICEUL DE ARTᾸ “BᾸLAŞA DOAMNA” 

TÂRGOVIŞTE 
 
PERSONAJE: RADU ( 18 ani, elev în clasa a XII-a) 
MAMA LUI RADU (PROFESOARᾸ) 
 
Radu privea pe fereastra casei la caisul din curte, plantat de bunici la naşterea sa. Mama intră în 

camera lui, salutându-l ca în fiecare dimineaţă: 
M – Bună dimineaţa, puiul mamei! 
R – Sarut mâna mamă! 
M – Ce faci, Radu, ai dormit bine? 
 Dar…, ce ţii în mână, dacă nu sunt indiscretă? 
R – Nu mamă, nu eşti. E o foaie, îndoită pe la colţuri. Am găsit-o pe când “răscoleam” în sertarul cu 

amintiri. Vrei să ştii ce conţine? 
- Da, te ascult! 
- Ia loc mamă, va fi una din acele dimineţi în care nu vorbim despre “planuri de viitor”, ci ne vom 

întoarce în timp 10-12 ani. 
Radu se aşează şi el, si începe să citească de pe foaia ce a gasit-o “printe amintiri”. 
Numele: Radu Damian 
Ocupatia: elev, clasa I 
Vârsta: 6 ani şi câteva luni 
Program de activităţi zilnice: 
- Ora 630 “deşteptarea” 
- 15 minute înviorarea 
- Spălat pe dinţi şi pe faţă 
- Micul dejun 
- Pus uniforma, verificat ghiozdanul, plecat la şcoală 
Zâmbind către mama: 
 Ai zice ca eram la armată, nu un copil abia intrat la şcoală. 
Mama îi răspunde cu tact: 
Un copil trebuie crescut şi educat “disciplinat” pentru a putea mai târziu să se descurce singur în viaţă, 

să faca alegeri pe criterii axiologice ce impun intenţia, scopul, interesul, ierarhie, judecata de valoare, 
succesul. 

Radu continuă: 
Program de joacă – “când vrea, unde vrea, cu cine vrea 
Când vrea – înainte sau după teme 
Unde vrea – în parc, în curtea casei, în camera lui 
Cu cine vrea – cu colegii de şcoală, cu copiii din vecini, cu mama şi uneori singur 
Alte activităţi: dansuri populare o dată pe săptămâna, pian o data pe săptămâna… se opri o clipă din 

citit pentru a mai pune o întrebare “ De ce activităţi artistice?” Răspunsul mamei nu se lasă aşteptat, pentru 
băiatul ei de 18 ani: 

- Pentru că, în mod firesc, arta are legătură cu etica, cu valorile estetice şi morale şi… multe altele, 
nu vreau acum să spui, ca iţi vorbesc ca o profesoară. 

Radu concluzionează: 
- Deci, să înteleg că pentru toate astea oamenii mă numesc “un copil educat” 
- Pentru toate acestea şi pentru multe altele, te poţi numi “un copil educat”, ce are “cei 7 ani de 

acasă. 
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ROLUL CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASA IN VIAȚA ADOLESCENTULUI 
 

PROF. MAXIM IRINA NATALIA DANIELA 
COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA 

 
Educația este un demers care presupune atenția și implicarea în mod activ și conștient a părinților 

pentru a forma comportamentul și personalitatea copilului. Conform Valeriei Mahok, “ Diploma celor 
șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților. ”, lucru care se referă la faptul că baza 
formării unui comportament corespunzător al copilului constă în relația afectivă care se dezvoltă între 
părinți și copil. Când spunem că un copil are cei șapte ani de-acasă, ne referim la buna sa creștere: la 
diferitele moduri de a aborda și de a se adapta la situația pe care mediul înconjurător o impune, respectiv la 
prezența unui comportament cuviincios în preajma atât a adulților cât și a celor de vârstă apropiată. 

Bunele maniere și regulile morale reprezintă cheia către succesul adaptării copilului în diversele cadre 
sociale: o floare îngrijită riguros are toate șansele să înflorească frumos și sănătos față de una care nu 
primește tratamentul corespunzător. Aceasta din urmă, nu poate dezvolta nimic altceva decât buruieni, fie 
se poate stinge din viață. 

Pentru ca bobocul nostru de floare să crească și să se dezvolte armonios, părinții au datoria de a-l 
îngriji cu dragoste deoarece iubirea îi conferă senzația de protecție și încredere de sine iar această idee de 
siguranță îi deschide poarta spre învățarea și asumarea regulilor de comportament. A-l învăţa bunele 
maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a 
îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial: masa alături de membrii 
familiei, desfășurarea de activități interactive având în vedere definirea, explicarea și aplicarea conceptului 
de bine și rău, expunerea regulată a copilului la mediul social, toate acestea fiind urmate de o reacție din 
partea părinților care poate consta fie în atribuirea și explicarea unei recompense în urma manifestării unui 
comportament adecvat, fie în oferirea și argumentarea unei pedepse în funcție de gravitatea manifestării 
comportamentului inadecvat. 

Crescând alături de familia sa, copilul integrează: roluri și comportamente acceptate și așteptate de 
societate iar valorile și normele pe care părinții le expun copilului fac din aceștia un model pe baza căruia 
copilul va interacționa cu mediu și lumea din care face parte. Copii au nevoie de un mediu ordonat, controlat 
și predictibil care să le ofere sentimentul de stabilitate, siguranță, căldură și protecție pentru a reuși să treacă 
în a doua treaptă a vieții, cea a adolescenței, fără a dezvolta diferite probleme de integrare socială. 

Perioada adolescenței este una de tranziție, plină de stres și neliniște atât pentru adolescenți cât și 
pentru părinți, dar asta nu înseamnă că această etapă nu are și părțile ei frumoase. În timpul pubertății, chiar 
și în cele mai bune condiții adolescentul poate fi tentat de diferite aspecte ale vieții, precum consumul de 
alcool, tutun sau chiar droguri fie de întreținerea de relații sexuale de la o vârstă considerată încă fragedă. 
Un posibil răspuns pozitiv referitor la aceste tipuri de provocări se poate explica prin faptul că tinerii sunt 
asaltați de trăiri și sentimente cu totul și cu totul noi, fiind în permanență supuși și expuși la presiunile 
făcute fie de părinți sau profesorii de la școală, fie de anturajul din care fac parte. 

Pentru a evita ca un adolescent care are o educație bună să recurgă la aceste tipuri de comportamente, 
intervenția părinților este considerată necesară și obligatorie fiindcă este de datoria lor ca adolescentul să 
trăiască armonios și sănătos într-un cadru social, iar pentru aceasta trebuie să fie îndeplinite diverse condiții 
precum: multiple discuții cu părinții referitoare la alegerea oamenilor cu care adolescentul ar putea să se 
asocieze deoarece este foarte important ca aceștia să știe cum își dorește copilul lor să socializeze și ce 
tipuri de oameni preferă fiindcă, dacă el se asociază cu un grup în care este judecat și arătat cu degetul 
pentru că nu este fumător, spre exemplu, reacția pe care adolescentul o poate prezenta va fi una care se va 
manifesta în defavoarea lui, respectiv va fi nemulțumit și va recurge la normele impuse de către acel grup 
pentru că altfel nu se va putea integra și de aici el poate întâmpina și dezvolta grave probleme care au de-a 
face cu stima și încrederea de sine, considerându-se astfel, incapabil să ia parte la activitatea socială. 

Din păcate, există foarte multe cazuri de copii care nu au avut parte de o educație și de un tratament 
propice dezvoltării corecte și concrete, care au crescut fie singuri din cauza absenței figurii parentale, fie 
părinții au îndeplinit un simplu rol formal și nu le-au acordat atenția, dragostea și dedicarea de care ar fi 
avut nevoie. De obicei, acești copii ajung să devină victimele perioadei adolescenței deoarece ei nu au 
cunoștințele necesare și nici încrederea de sine suficientă pentru a se putea adapta și integra în cadrul social. 
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Prin urmare, după o reacție de respingere permanentă care va crea o dezamăgire profundă în sufletul 
adolescentului, el va dezvolta o frustrare care va fi principalul factor de stres și implicit, va dobândi o 
hipersensibilitate generată de lipsa de înțelegere și afecțiune atât din partea familiei cât și din partea 
mediului social care poate duce la un comportament distructiv precum: depresie, numeroase forme de 
psihoză și chiar auto-mutilare sau sinucidere.  

Referitor la momentele frumoase ale adolescenței, acestea pot lua diferite forme însă cu condiția ca 
adolescentul să țină cont și să se axeze pe educația și eforturile depuse atât de părinți în primii ani din viață, 
cât și de profesori. Astfel, ștafeta este dată mai departe profesorilor care au misiunea de a-i ghida pe elevi 
spre a dobândi competențele necesare pentru ca aceștia să poată să pășească ferm și cu încredere pe aleea 
vieții atât socială cât și pe cea educațională a mediului academic ca mai apoi să se realizeze în plan familial 
și profesional. Frumoase sunt acele momente în care adolescentul își împărtășește sentimentele și trăirile, 
în care el este deschis spre lume și este dispus să se plieze pe necesitățile celor din jur în urma unui răspuns 
pozitiv reciproc, precum: prima dragoste, prima ieșire în oraș cu prietenii, petrecerile și excursiile 
organizate atât în cadrul școlii cât și în afara acesteia, activitățile extracurriculare pe care ei le pot 
întreprinde alături de cei dragi în diferite domenii axate pe teatru, dans, muzică, sporturi și jocuri interactive, 
toate acestea având scopul de a deschide mintea și de a alina sufletul.  

Așadar, cei șapte ani de acasă prezintă o deosebită importanță și îndeplinesc un rol major în 
dezvoltarea trupului, a sufletului și a minții umane deoarece în absența lor, omul poate suferi treptat o 
pierdere a propriei umanități și în acest fel rasa umană în sine nu va putea atinge cele mai înalte culmi ale 
evoluției.  

Educația poate fi deci, asociată cu o emblemă pentru că își pune amprenta pe tot parcursul vieții 
omului și pe ceea ce el va reprezenta în societatea din care va face parte și nu trebuie uitat că aceasta începe 
cu cei șapte ani de acasă. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 
 

 PROF. MAZILU ANISELA 
 
 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 

copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să 
scrie, citească și a deveni un bun exemplu la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de 
manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. 

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR, MAZILU MARIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA – JUDET DOLJ 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. MEHEDINC LILIANA 
 
 ,,Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor.’’ Valeria Mahok 
Familia reprezintă locul în care copilul se dezvoltă, își formează caracterul, devine ființă socială. 

Aceasta are cea mai mare influență asupra educației copilului. În interacțiunea cu alți oameni „cei șapte ani 
de acasă” oglindesc cel mai bine nivelul de educație al unei persoane. Rolul familiei în educarea copiilor 
este de a le oferi acestora cunoștințe despre natură, igienă, bune maniere și comportament, modul de a 
relaționa cu ceilalți. Tot în familie, cei mici trebuie să învețe să își exprime propriile nevoi, să își 
exteriorizeze sentimentele și emoțiile, atât pozitive cât și negative. Nu doar primii șapte ani sunt decisivi în 
educația unui copil, dar în această etapă el învață ce este respectul, iubirea, responsabilitatea, sinceritatea, 
perseverența, răbdarea etc. Părinții trebuie să susțină copilul din punct de vedere emoțional, social, 
comportamental, academic și financiar. În primii ani ai vieții, aceștia reprezintă întreg universul pentru cel 
mic.  

Părinții vor rămâne veșnic un model pentru descendenții lor. Cei șapte ani de acasă inseamnă imitație 
și învățare după modelul dat de părinți. Acești ani sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul 
în interacțiunile cu ceilalți. Fiecare copil trebuie să cunoască bunele maniere pentru a avea un comportament 
exemplar față de oamenii cu care relaționează. Familia trebuie să-și petreacă cât mai mult timp cu copiii, 
să le explice ce e bine și ce e rău. Este necesar ca părinții să își păstreze calmul, să nu țipe sau să jignească, 
deoarece un copil criticat va deveni un copil timorat, căruia îi va fi frică să își expună punctul de vedere. 
La vârsta preșcolară cel mic are nevoie de modele pe care să le urmeze. De aceea părinții trebuie să își 
controleze limbajul, să evite expunerea conflictelor dintre ei, să își controleze sentimentele de furie, 
dezamăgire sau răzbunare. Acest lucru nu înseamnă ca nu li se va explica preșcolarilor cum să își controleze 
emoțiile sau cum să facă față unui conflict.  

Societatea modernă şi tehnologizată de astăzi omite acest prim model educativ. Cei şapte ani de acasă 
sunt priviţi ca o idee desuetă din care copilul nu mai are ce invăţa dat fiind timpul limitat în care părinţii 
reuşesc să interacţioneze cu propriul copil. În mod miraculos însă, cei şapte ani de acasă nu pot să dispară 
complet, ei incă fac parte din mentalitatea unor părinţi responsabili care nu vor să-şi abandoneze copiii în 
braţele tehnologiei şi comportamentului mimetic din spaţiul virtual şi media.  

Comunicarea dintre părinți și copil este foarte importantă. Este necesar ca cel mic să fie întrebat ce a 
făcut la grădiniță, dacă a întâmpinat dificultăți în relația cu colegii lui, cum se simte, ce nemulțumiri are 
etc. De asemenea, trebuie implicat în cât mai multe activități cu rol educativ. Un copil educat va ști mereu 
cum să depășească o situație mai puțin plăcută. Respectul pentru cei din jurul său sau un simplu ajutor dat 
unei persoane aflate în impas va reliefa faptul că acel copil a beneficiat de o educație aleasă.  

 În concluzie cei șapte ani de acasă au o mare influență asupra copilului devenit adult. În societate 
micile valori însușite fac diferența. Oamenii educați sunt cei care pot schimba lumea în bine. „Fără educație, 
ce este omul? Un spendid sclav, un sălbatic al rațiunii. ” (Joseph Addison) 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

MELEG JUTKA 
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După Dicționarul Explicativ al Limbii Române expresia ”a nu avea cei șapte ani de acasă” înseamnă: 

a fi prost crescut. Deci opusul expresiei presupune că omul, care are cei șapte ani de acasă, este bine crescut, 
corect educat, politicos. Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este 
considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. De aceea se spune „de acasă”, deoarece copilul își petrece 
cel mai mult timp cu familia, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. Părinții sunt primele și 
cele mai importante modele pentru copiii lor. Ei ar trebui să fie genul de persoană care doresc să devină 
copilul lor. Părinții conștienți de importanța educației primite de acasă trebuie să țină seama de următoarele 
aspecte: 

1. Respectarea rutinelor și ale regulilor în viața familiei 
Evenimentele repetate, rutina zilnică ajută copilul să se adapteze la programele care urmează să se 

deruleze, totodată îi conferă copilului sentimentul de securitate, încredere în previzibilitatea lumii - care va 
fi mai târziu fundamentul armoniei sentimentale și al încrederii în sine. Din punct de vedere al sănătății 
fizice este important ca copilului să-i fie impusă o oră fixă la care se duce la culcare, să se spele, să mănânce, 
etc. Dacă se dezvoltă o rutină adecvată în viața copilului, acest lucru îl va ajuta în învățarea sistematică și 
consecventă. 

2. Formarea unui stil de viață sănătos  
Părinții trebuie să-i asigure copilului o alimentație echilibrată, diversificată. Dacă părinții consumă 

legume și fructe, dar pe lângă aceasta exercită pregătirea comună a mâncărurilor sau grădinăritul cu copiii, 
aceștia vor avea șanse mai mari de promovare a consumului legumelor și al fructelor. Este foarte importantă 
și mișcarea în dezvoltarea armonioasă a copilului. Plimbările, drumețiile, excursiile cu familia – pe lângă 
că sunt sănătoase – prin experiențele comune întăresc sentimentul de unitate și de solidaritate. Din ce în ce 
mai des ne întâlnim cu copii, care își petrec timpul liber în fața telefoanelor, calculatorului, televizorului. 
Părinții trebuie să fie conștienți de efectele negative ale acestor dispozitive (folosite în exces), de aceea 
trebuie să limiteze timpul petrecut de copii în fața ecranului și să găsească alte activități atractive. 

3.Dezvoltarea unor deprinderi  
Pentru promovarea dezvoltării limbajului se pot folosi povestiri, poezii, zicători, frământări de limbă, 

cântece, dar și prin jocuri de rol se dezvoltă imaginația copilului și capacitatea de a intra în dialog cu cineva. 
Pentru coordinarea cât mai precisă a mișcărilor se recomandă exersarea mușchilor fine la copii (de 

exemplu selectarea boabelor de fasole, modelajul, ruperea foii etc.), iar pentru coordinarea mișcărilor mari 
părinții pot ajuta copiii cu legănatul copiilor, cu jocuri de echilibru, cu rostogolire. Încurajarea desenatului 
este tot un aspect important în vederea pregătirii scrisului. 

Dezvoltarea atenției voluntare este și sarcina părinților, nu numai a grădiniței. Aceasta se poate realiza 
prin diferite jocuri, povestiri. Executarea sarcinilor necesită perseverență, dar copiii trebuie să învețe că și 
ei pot executa niște sarcini simple (să strângă jucăriile, să aranjeze pantofii, să se îmbrace/dezbrace etc.) 
Pentru formarea deprinderii de ordine și curățenie, este necesar ca părinții și ceilalți adulți din familie să 
constituie un model de urmat. 

Deprinderile de comportare civilizată și de politețe sunt aspecte de bază în procesul instructv-
educativ. Pentru formarea acestor deprinderi este necesar ca toți membrii familiei să arate concordanță de 
păreri și atitudine, exemplul personal este hotărâtor. 

 4. Stimularea creativității 
Un mediu estetic sensibilizează copilul la perceperea frumosului în mediul înconjurător, stimulează 

creativitatea lui. Părinții trebuie să încurajeze copiii să creeze ceva nou. Fiecare copil este talentat, trebuie 
doar să îi ajutăm în explorarea forțelor proprii, să îi lăudăm și să îi stimulăm la progres.  
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 5. Securitatea emoțională 
Dacă relațiile familiale sunt instabile, unitatea familiei este în pericol, dezvoltarea copilului se 

înapoiază, copilul va lupta cu spaime, va fi anxios sau vor apărea niște comportamente ciudate, inexplicabile 
din partea lui. 

Deci dacă copilul crește într-o familie armonioasă, fericită, personalitatea lui va reflecta roadele 
acestui mediu.  

”Cel mai mare favor pe care un tată poate să-l facă copiilor este să o iubească pe mama lor” (Theodore 
M. Hesburgh) 
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CHILD DEVELOPMENT DURING THE FIRST SEVEN YEARS OF LIFE 
 

PROF. MELINTE MIHAELA  
 
The first seven years of a child's life are fundamentally important. They are the foundation that shapes 

children's future health, happiness, growth, development and learning achievement at school, in the family 
and community, and in life in general. 

Recent research confirms that the first seven years are particularly important for the development of 
the child's brain, and the first three years are the most critical in shaping the child's brain architecture. Early 
experiences provide the base for the brain's organizational development and functioning throughout life. 
They have a direct impact on how children develop learning skills as well as social and emotional abilities. 

Children learn more quickly during their early years than at any other time in life. They need love 
and nurturing to develop a sense of trust and security that turns into confidence as they grow. 

Babies and young children grow, learn and develop rapidly when they receive love and affection, 
attention, encouragement and mental stimulation, as well as nutritious meals and good health care. 

Understanding the stages of child development helps parents know what to expect and how to best 
support the child as she or he grows and develops. 

In many settings, early childhood programmes support parents and their children from infancy 
through age 8, which includes the important transition from home to school. 

Mary Ainsworth with the help of her experiment called ‘The Strange Situation Procedure’ elucidated 
three kinds of attachment styles that greatly determine a child’s consequential demeanor: 

1.Secure Attachment 
Securely attached children display faith in their caregiver and are calmed by the presence of the 

caregiver. They have confidence and emotional connect with the caregiver owing to the fact that the 
caregiver has responded to their needs positively. Children who are securely attached are bound to be 
helpful, giving, responsible and available for others. They in a way embody the environment they have 
been brought up in and turn out to be sensitive individuals. 

2. Insecure-Avoidant 
Children who fall under this category are mostly detached with the caregiver. They are emotionally 

and physically distant from the caregivers. As per the research, such sense of detachment stems in children 
whose caregivers are often absent when the child seeks them out or do not engage well when present. 

3. Insecure-ambivalent/ Resistant 
Children falling under this category may apparently seem clingy and seem to be looking out for the 

caregiver but once the caregiver interacts with them they become distant and ambivalent. They are not 
soothed by the caregiver’s presence and become incapable of forging new alliances. This type of attachment 
pattern stems out from the inconsistent and erratic presence of the caregiver. This theory validates that a 
child’s behavioral patterns and consequent responses to her environment are an outcome of the 
caregiver’s responsiveness towards her.  

All children have the right to be raised in a family and to have access to quality health care, good 
nutrition, education, play and protection from harm, abuse and discrimination. Children have the right to 
grow up in an environment in which they are enabled to reach their full potential in life. 

It is the duty of parents, other caregivers and family members, communities, civil society and 
governments to ensure that these rights are respected, protected and fulfilled. 

 
Bibliography: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_development_stages  
https://www.simplypsychology.org/piaget.html 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROFESOR INV. PREȘCOLAR: MERA ANGELA,  
GRADINIȚA CU P.P. CASUȚA POVEȘTILOR, CLUJ-NAPOCA 

  
 ” Tratează copiii ca și cum sunt deja ceea ce ar putea fi și ajută-i să devină ceea ce sunt capabili sa 

fie” - Goethe 
 A fi părinte a fost, este și va rămăne cea mai dificilă și solicitantă meserie, dar în același timp și cea 

mai spectaculoasă, plină de bucurii și împliniri. Arta creșterii și educării copiilor reprezintă pentru părinți 
o adevărată aventură, părinții au rolul primordial în creșterea copilului asigurănd nu numai resursele 
materiale, dar mai ales climatul afectiv și moral corespunzător dezvoltării normale și armonioase a acestuia. 

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu 
cei din jur dacă are cei șapte ani de acasă. 

 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec 
din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. 

La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine 
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul 
în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este 
important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de 
acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al 
familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care 
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de 
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de 
către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. La vârsta preşcolară, copilul are 
nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se va identifica cu mama sau cu 
tata sau alte persoane adulte din anturaj, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani 
de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea 
în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor 
învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta, să fie un om respectuos şi demn de 
respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei 
care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii, normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Grădinița, școala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Bibliografie : 
 Dumitrana Magdalena, Copilul, familia și grădinița, Editura Compania, 2008 
 Emilia Ioan, Cei șapte ani de-acasă, Editura didactică și Pedagogică, 2008 
 Cei șapte ani de-acasă, Editura ALL, 2016 
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“CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

ED. MARIANA MERA 
GPN GURA-ROSIEI 

 
 Prezenţa unui copil în familie îi reuneşte pe toţi într-un sentiment de iubire, de speranţă pentru viitor. 

Încă de la naştere copilul trebuie să devină obiectul unor îngrijiri înţelepte din partea familiei, să se aibă 
grijă ca acesta să nu cadă victimă propriilor capricii pentru a deveni o persoană bine educată. Aceasta este 
prima îndatorire morală a părinţilor. Copiii sunt sensibili la tot ceea ce le spune adultul de aceea este extrem 
de important să fim atenţi la toate gesturile şi cuvintele pe care le spunem în preajma copiilor mici. Copiii 
îi iubesc foarte tare pe adulţi şi de aceea vor mereu să fie în preajma lor, să mănânce cu ei, să doarmă cu ei, 
să se trezească dimineaţa cu ei. Multe dintre acestea sunt luate drept capricii de către adulţii din familie, dar 
copiii nu fac decât să-i iubească, să-i imite, să fie ca ei. Părinţii ar trebui să dea dovadă de o înţelegere 
profundă a copilului şi să-l ajute să se descopere şi să se formeze singur.  

 Mulţi psihologi şi pedagogi susţin că perioada de la naştere la 6 ani este perioada cea mai importantă 
din viaţa unui om pentru că atunci se formează inteligenţa, şi nu numai inteligenţa ci şi compexul de facultăţi 
psihice. După cum spunea Maria Montessori în studiile sale, perioada copilăriei este o perioadă de creaţie, 
la început nu există nimic, dar după un an copilul ştie tot. Tot ea a dezvoltat conceptul de minte absorbantă 
a copilului în această perioadă, susţinând că un mediu bine pregătit, atât acasă cât şi la grădiniţă, va ajuta 
copilul în dezvoltarea sa. Nu e atât de simplu cum pare, pentru că nimic nu îi pregăteşte pe părinţi pentru 
mica fiinţă care va avea nevoie nu doar de hrană pentru trup ci şi de hrană pentru spirit, pentru minte. 
Fiecare părinte îşi doreşte copii sănătoşi, cuminţi, frumoşi şi isteţi. În acest sens, din exces de zel, de multe 
ori părinţii obţin efectul invers şi copiii lor dobândesc comportamente condamnate de cei din jur. Este foarte 
important ca în această perioadă a copilăriei timpurii, părinţii să fie aproape de copiii lor, să-i observe, să 
le accepte curiozitatea şi interesul pentru tot ce se află în jurul lor, să le înţeleagă acţiunile şi să-i ajute în 
dezvoltarea lor. Acest ajutor nu trebuie înţeles ca părinţii să facă totul pentru copii, adică acţiuni pe care 
copiii le pot face singuri (să mănânce, să se îmbrace sau încalţe singuri, etc.) ci să fie ghizi în mediul pregătit 
pentru copil. Prin mediu pregătit se înţelege o adaptare a mobilei, a obiectelor, etc. la dimensiunile mici ale 
copilului, un mediu în care copilul să se poată mişca şi descurca singur, un mediu în care să fie independent, 
să poată face lucruri singur. Pregătirea mediului nu este suficientă pentru copil fiind la fel de important şi 
felul în care se comportă părinţii în familie, între ei sau în relaţiile cu ceilalţi. „Copilul clădeşte în sine omul 
adult de mâine, cu materialul pe care îl găseşte în mediul său ambiant. Măreţia sau şubrezenia acestei clădiri 
depinde de materialul de construcţie, de calitatea şi cantitatea acestui material pe care îl oferă mediul său 
natural şi social, precum şi de tehnica acestei munci de construcţie, pe care o poate învăţa de la cei din 
jur.”(Maria Montessori) Din aceste motive şi cei şapte ani de acasă sunt extrem de importanţi în dezvoltarea 
copilului ca viitor adult. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. „Descoperirea copilului”, Maria Montessori, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977 
2. „Mintea absorbantă”, Maria Montessori, ed. Vremea, Bucureşti, 2017 
3. „Taina copilăriei”, Maria Montessori, ed. Vremea, Bucureşti, 2018 
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

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

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectua -cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de 
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 

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

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

 Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. 

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

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  

BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PREȘC. MERCESCU MARIA-LILIANA 
 GRADINIȚA PP NR.44, TIMIȘOARA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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PARTENERI IN EDUCATIE: FAMILIA SI SCOALA 
(STUDIU DE SPECIALITATE) 

 
PROF. MERISOR ADELA PETRUTA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 URDARI, GORJ 
 
 Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, şcolari, 

comunitari. 
 Factorii familiali sunt ca proximitate şi importanţă cei mai importanţi în dezvoltarea unei 

personalităţi armonioase. 
 ,,Modul în care şcolilor le pasă de copii este reflectat în felul în care le pasă de familiile lor. Dacă 

educatorii îi privesc pe copii ca pe nişte simpli elevi, e probabil să considere familia ca fiind separată de 
şcoală. De aceea, familia este aşteptată să-şi facă treaba şi să lase şcolii educarea copiilor. Dacă, însă, îi 
privesc ca pe nişte copii, e posibil să vadă atât familia, cât şi comunitatea, ca parteneri ai şcolii în dezvoltarea 
şi educarea copiilor. Partenerii recunosc interesele lor commune şi responsabilităţile faţă de copii şi lucrează 
împreună pentru a crea programe mai bune şi oportunităţi pentru elevi.” (Joyce Epstein, 1995)” 

 În condiţiile propriului său plan de îmbunătăţire continuă a predării, învăţării şi disciplinei, fiecare 
şcoală devine ,,o comunitate a celor ce învaţă.” 

 Astfel, toţi elevii se străduiesc şi fac progrese în direcţia atingerii standardelor dorite, fiind ajutaţi de 
profesori, părinţi şi alţi parteneri cu care şcoala colaborează. 

 Rolul şcolii şi al comunităţii este acela de a îmbunătăţii instrucţia, evaluarea, dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice, abilitatea de a conduce a directorilor, implicarea părinţilor şi a oamenilor 
de afaceri, astfel încât fiecare aspect al educaţiei să funcţioneze ca parte a unui sistem, care sprijină toţi 
elevii pentru a-şi atinge obiectivele. 

 R.K. Merton scria în 1949 că ,,familia reprezintă cea mai important curea de transmisie a normelor 
culturale din generaţie în generaţie”, idee preluată şi în zilele noastre de către unii cercetători în aceeaşi 
măsură cu aceea conform căreia familia a fost deposedată de prilejul de a educa în profitul unei instanţe 
exterioare. Totuşi, importanţa acestei structure primare pentru organizarea social este dovedită chiar de 
interesul pe care i l-au acordat instanţele considerate a fi responsabile de orientarea vieţii colective: forme 
economice, puteri politice, curente filosifice şi religioase. Familia nu este un simplu refugiu, dar nici 
,,gogoaşa protectoare” visată de mulţi. Ea îi învaţă să trăiască în durabil şi nu în efemer pe membrii săi 
datorită permanenţei sale, arătându-le modul în care fiecare poate contribui la o lucrare comună. 

 Educaţia familială este percepută astăzi fie ca ,,naturală” încât este de neînlocuit, fie ca accidentală, 
deoarece nu toate familiile sunt gata să joace toate rolurile dificile enunţate anterior. 

 Instituţiile care sunt la dispoziţia copilului şi a familiei trebuie să lucreze împreună pentru a schimba 
fundamental modul în care aceştia gândesc, se comportă şi îşi folosesc resursele. 

 Un astfel de sistem va fi în beneficial întregii comunităţi în care locuiesc copiii şi familiile lor. 
Crearea unui astfel de sistem va însemna eforturi commune ale mai multor parteneri, lideri cheie din diverse 
domenii, care vin împreună pentru a găsi soluţii. 

 La nivelul şcolii, în toate aceste cazuri, dirigintele are un rol foarte important. El poate şi trebuie să 
intervină prin terapie educativă, aplicată în colaborare cu profesorii clasei şi cu părinţii şi printr-o strânsă 
colaborare cu consilierul educative din şcoală. 

 Principiile activităţii educative a dirigintelui precum şi componentele şi obiectivele acestei activităţi 
sunt menite să atingă scopul final al educaţiei şi anume dobândirea abilităţilor necesare pentru a obţine un 
anumit loc de muncă. 

 Astfel, pentru a descrie complet sistemul de învăţământ din societatea bazată pe cunoaştere, trebuie 
să afirmăm că mediul în care componentele acestuia se dezvoltă şi interacţionează trebuie să fie creative, 
principala unitate de măsură în plan calitativ fiind aceea de a dezvolta creativitatea, aspect care rezolvă şi 
problema eşecului vocaţional. 

 Creativitatea fiind identificată, în societatea bazată pe cunoaştere, ca principala problemă şi totodată 
ca principala sursă de progres, este necesară o reflectare globală în ansamblul organizaţiilor ce compun 

615

 



respectiva societate (organizaţii bazate pe cunoaştere). Pe acest fond, se poate trata sistemul de învăţământ 
ca pe o structură organizaţională.  

 În societatea bazată pe cunoaştere, activitatea organizaţiei trebuie astfel orientată încât să permită 
creativitatea – accesul la cunoaştere, însuşirea şi ulterior multiplicarea acesteia atât în plan cantitativ, dar 
mai ales în plan calitativ. 

 În literatura de specialitate, organizaţia este definită ca un acord în continuă evoluţie între o anumită 
cultură (valori, credinţe, aşteptări, simboluri), o anumită structură (sisteme formale de conducere şi control, 
politice, etc.), care se legitimează reciproc, şi o colectivitate de indivizi, care prin rolul pe care îl deţin în 
organizaţie o pot influenţa sau pot fi influenţaţi de către aceasta. 

 În prezent, societatea solicită organizaţiilor să-şi dezvolte cu precădere capacitatea de creativitate. În 
mod succint, putem afirma că organizaţia trebuie să se adapteze la schimbare, la o schimbare de model, 
termenul consacrat în literatura de specialitate este ,,schimbare de paradigmă.” 

 Ne punem întrebarea, care este componenta generatoare de schimbare din cadrul unei organizaţii? 
Studiind definiţia organizaţiei, concluzionăm că principala componentă generatoare de schimbare asupra 
căreia trebuie acţionat este cultura organizaţională şi în particular subsistemul acesteia, cultura managerială. 

 Se conturează un alt aspect: continuitatea şcolară – comunitate, perspectivă din care reiese faptul că 
educaţia şcolară poate contribui la diminuarea devianţei şcolare numai dacă se deschide către problemele 
comunităţii şi ale elevilor. 

 Grila de valori a educaţiei a suferit în ultimii ani schimbări în accord cu procesul de democratizare a 
societăţii noastre, unele dintre acestea fiind considerate de mulţi ca provocări şi chiar ,,sfidări” atât pentru 
specialişti, cât şi pentru factorii de decizie. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 SCOALA GIMNAZIALA ,,COSTACHI S. CIOCAN’’ 
 PROF. INV. PRIMAR MERLUSCA MIOARA IRINA 

 
 ,,Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea 

în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.’’A.S. Makarenko 
 
 Cei șapte ani de acasă" reprezinta acea expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre 

cineva că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i 
trata pe cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl 
respecte toți cei care trăiesc în societate. 

 În primul rând, „cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă părinții copilului lor. 
Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își respecte semenii, care 
sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. Peste învățăturile primite de la părinți 
vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. 

 Incă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Potrivit psihologului Adina Mesaroş 
primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale 
copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat 
să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările atât 
pentru mamă, cât şi pentru copil”, explică specialistul, precizând că această satisfacere a nevoilor 
bebeluşului, în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi.’’ 

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 
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După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 ,,Familia este o sursă de sănătate şi ordine, este un factor activ din punct de vedere social şi 
spiritual.’’Iuliu Moldovan 
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Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
 

618

 



EDUCAŢIA ÎN FAMILIE – CEI ŞAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR, MESNITA IULIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA UNGURENI, COM. UNGURENI,  

JUD. BACAU 
 
Când se vorbeşte despre cei şapte ani de acasă, ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, de la familie, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când 
spunem că un copil are cei şapte ani de acasă ne imaginăm un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună 
mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui, dar şi cu adulţii. 

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Aceasta exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc.  

O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, 
atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite 
în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. 

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. 

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

Dacă nu este satisfăcută nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de 
neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe. Tot 
timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.  

Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme 
şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

Perioada celor şapte ani de acasă este cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă 
cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne 
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educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se 
formează în viaţă într-un univers creat de părinţii, de întreaga familie. 

 
BIBLIOGRAFIE 
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Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR. METEȘ ADELA LETIȚIA 
 ŞCOALA GIMN. ,,MIHAI EMINESCU” ȘARD, JUD. ALBA 

 
 Termenul familie provine din limba latină- ,,famulus”=servitor, care reprezenta ,,ansamblul sclavilor 

și al servitorilor care trăiau sub același acoperiș, iar apoi casa în întregime”. Prin extensie, familia a ajuns 
să devină gens =comunitate formată din toate rudele de sânge. Putem spune deci, că familia este una dintre 
cele mai vechi și mai stabile forme de comunitate umană, care asigură evoluția și continuitatea vieții sociale. 

 
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială.  

 Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani de viață, ulterior copiii fiind preluați de către școală, pentru instruirea didactică. Familia 
pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, 
social și financiar. 

Familia ca întreg, ca ansamblu de interacțiuni sănătoase reprezintă mai mult decât atât. Familia este 
un spațiu de educație, de înțelegere, de dezvoltare care depășește forța fiecărui membru component în parte: 
astfel, degeaba fiecare din părinți se comportă bine cu copilul dacă familia este disfuncțională, dacă există 
lipsă de coerență, de înțelegere, dacă nu există liniștea necesară construcției educației de succes pentru 
copil. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș.a.  

Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre 
plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul 
de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul in care 
părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de 
spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă 
limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, 
cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține. 
Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal este 
influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în ciuda 
acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate de 
comportamentul părinților. Familia trebuie să aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai ușor 
într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod natural, 
prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie 
de abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru 
o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. 

Există câteva abilități de care părintele are nevoie pentru a fi un părinte bun: 
• Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copiilor; 
• Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul; 
• Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului; 
• Abilitatea de a pune limite copilului; 
• Abilitatea de a răsplăti /valoriza copilul; 
 În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care 

vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie 
alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe 
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căsnicii etc). În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, 
motiv pentru care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate. 
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CEI 7 ANI DE ACASA 

 

PROF. MICA IONELA-GEORGETA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 156, BUCUREȘTI 
 

Evident expresia ,,a avea cei 7 ani de acasă" este intens folosită tocmai pentru că în semantica ei 

cuprinde o multitudine de semnificații pline de înțelepciune, căci se referă la formarea caracterului, a 

personalității, a deprinderii unei conduite civilizate, manierat și a unui comportament politicos în primii ani 

de viață ai copilului lângă familia sa și în prisma educației și a influenței majore și fundamentale pe care 

cei dragi le manifestă asupra ,,omului în devenire".  

 

 În această perioadă, cei mici învață cu certitudine regulile elementare ale unei purtări adecvate, 

corecte, care are la bază principii și valori solide. Astfel, la temelia unei bune-creșteri vor sta mai întâi de 

toate dragostea și susținerea necondiționată a părinților, însă nu trebuie a se înțelege că acești doi factori 

trebuie să vizeze numai recompensa, iertarea, trecerea cu vederea a greșelilor, fiindcă sancțiunile, pedepsele 

atent gândite și aplicate subtil și cu înțelepciune își au și ele un rol fundamental și de netăgăduit.  

 

E nevoie ca cel mic să învețe cum să vorbească politicos, cum să se poarte civilizat, cum să 

interacționeze corect cu cei din jur, cum să își asume responsabilitatea și cum să își remedieze eventualele 

greșeli, cum să adopte un stil de viață sănătos, astfel încât să trăiască în armonie cu ceilalți, să fie împăcat 

cu sinele și să se adapteze oricărei provocări ivite.  

 

 Fundamental este, așadar, ca prin pași mici parcurși din primii ani de viață să reușim noi, ca adulți și 

părinți, să modelăm ,,OAMENI MARI". 
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA: ,,AVRAM IANCU’’-TURDA, JUD.CLUJ 
 PROFESOR: MICLEA ADELA ELENA 

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

dimpotrivă una reală și plină de armonie.’’ Eugen Heroveanu 
 
 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 

copilăriei. Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii 
pentru formarea lui ca adult. 

 Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească și să devină un bun exemplu la 
școală. Educația unui copil trebuie să se reflecte în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă, astfel că cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul 
în interacțiunea cu ceilalți. 

 Un lucru deosebit de important, definitoriu în relația copil părinte, este comunicarea. 
Comunicarea contribuie substanțial la creșterea stimei de sine a copilului. 
 Din nefericire transformările social-politice, pe care societatea românească le parcurge și-au pus 

amprenta asupra familiei, a relației dintre copii și părinți și a comunicării dintre aceștia. 
 În ziua de azi părinții își petrec tot mai puțin timp alături de copiii lor nereușind uneori să-și 

echilibreze sarcinile de serviciu cu cele din cadrul familiei, iar acest dezechilibru se manifestă adesea în 
detrimentul familiei.De aceea în multe familii se constată lipsa de comunicare între părinții, mereu grăbiți, 
,,prinși ’’cu problemele de la locul de muncă sau grija vieții cotidiene și copiii, aflați la vârsta întrebărilor, 
căutărilor, nevoii de a explora lumea și de a afla răspunsuri la o mulțime de întrebări cu care se confruntă. 

 Din acest punct de vedere, comunicarea reprezintă pilonul principal pe care se poate construi relația 
părinte-copil. 

 Este deosebit de important faptul ca un părinte să poată stimula copilul să vorbească, despre ceea ce 
îl interesează, fără a recurge la întrebări care par a fi un interogatoriu.  

Pentru a evita clasicul răspuns care vine din partea copilului ,,bine!’’, la întrebarea părintelui despre 
cum și-a petrecut copilul ziua respectivă, este indicat, spun specialiștii, ca părintele să se apropie de copil 
și să-i împărtășască o parte din lucrurile pe care el, ca adult, le-a făcut în ziua respectivă.În acest fel se 
realizează o legătură tainică, părinte-copil, o încredere reciprocă între cei doi, iar copilul la rândul său, 
văzând încrederea adultului în forțele sale, va începe să-și deschidă sufletul, va învăța să spună ce simte și 
să vorbească și el despre lucrurile pe care le-a făcut. 

 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea 
caracterului psiho-social iar familia este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului și de 
protecția acestuia exercitând o influență atât de adâncă încât urmele ei rămân uneori întipărite pentru toată 
viața în profilul moral-spiritual al acestuia. 

 Dacă unui copil, familia nu-i satisface nevoia de confort psihic și afectiv, copilul va dezvolta pe viitor 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile 
forțe precum și apariția sentimentului de rușine. 

 Familia este cea care îi oferă copilului primele informații despre lumea înconjurătoare, primele 
norme și reguli de conduită, dar și climatul socio-afectiv necesar trebuințelor și dorințelor sale. 

 Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, cât și indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 

 Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare și climatul 
socio-afectiv în care se exercită influențele educaționale, reprezintă primul model social cu o influență 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și 
relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. 

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă și caldă afecțiune în concordanță cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri care nu sunt pe măsura forțelor lui, 
oferindu-i și cerându-i numai ce nu-i depășește capacitatea de înțelegere. 
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 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorința sa de participare la viața 
socială și culturală.În familie se formează primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului, de conduită 
igienică individuală și colectivă precum și de altruism, componente majore ale moralei elementare. 

 Atunci învățăm să interacționăm cu oamenii din jur, să salutăm, să ne prezentăm, să mulțumim, să 
rugăm frumos când cerem ceva, să ne cerem scuze când greșim.Toate celelalte vin să completeze acest 
bagaj dobândit în primii 7 ani de acasă. 

 Așadar părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
își vor asuma alte obiceiuri noi. 
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MEDIUL EDUCATIV DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR PASCU ANA-MARIA 
 GRADINITA CU P. P. ,,PARFUM DE TEI”, CLUJ-NAPOCA 

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

a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă 
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă, etc. 
Cei şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.  

Când vorbim despre cei şapte ani de acasă, ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei şapte ani de acasă, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de acasă.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor şapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din grădiniţă; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei şapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. CopiiI cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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EDUCAȚIA FAMILIALĂ ÎN ROMA ANTICĂ 
  

 PROF. ELENA PASCU, COLEGIUL NATIONAL CATOLIC “SF. IOSIF”, 
BACAU 

  
 În Roma antică, instrumentul și cadrul perfect în vederea unei instruiri adecvate pentru copilul roman 

rămâne familia. Aceasta are cu adevărat o îndatorire esențială în formarea viitorului cetăţean roman (civis 
Romanus) și reprezintă un model de viață care trebuie să se fundamenteze pe obiceiurile strămoşilor (mores 
maiorum), un ideal de necontestat în orice acțiune.  

 La Roma, mai mult decât oriunde, obiceiurile și moravurile strămoșești reprezintă o formă de 
instruire și sunt baza pe care se poate construi o viață demnă de a fi elogiată și de urmași. Vorbim astfel 
despre o condiționare severă, deoarece cu cât un cetățean era mai nobil, cu atât era mai dator să respecte 
norma tradiției, fiind astfel mai puțin liber în propriile alegeri. Faima și puterea familiei, dintr-un orgoliu 
civic, erau transferate urmașilor în același timp cu numele și averea. Fiecare nouă generație avea obligația 
de a acumula achiziții noi, în vederea sporirii gloriei unei familii nobile care se vedea parte activă a 
comunității. Tododată, din cauza unei simplități și austerități impuse chiar de mores maiorum, gradul de 
onoare al unei astfel de familii nu era exprimat și preamărit decăt după moartea bărbatului considerat a fi 
merituos, în cadrul ceremoniilor funerare. În timpul unei asemenea solemnități, cel mai înălțător act era 
pocesiunea strămoșilor, adică a mâştilor mortuare ale acestora (imagines maiorum), de o solemnitate gravă, 
care avea drept scop și educarea tinererelor generații, pentru ca urmașii, impresionați, să continue să 
viețuiască conform acelorași norme care aduseseră înaintașilor atâta glorie, urmând adică tradițiile 
familiei26F

27. Polybius, care descrie scena de la una dintre aceste ceremonii publice, își întrerupe firul narativ 
pentru a menționa efectul unui astfel de ,,spectacol” măreț asupra unui băiat impresionabil: „Nu ar fi ușor”, 
spune el, „să oferi un spectacol mai drept unui băiat ambițios și generos. Pentru că cine nu ar fi mișcat să 
vadă statui ale oamenilor faimoși pentru valoarea lor grupate împreună, ca și cum ar fi în viață? Ce 
spectacol mai corect ar putea exista în afară de acesta? Și, în mod deosebit, tinerii sunt astfel stimulați să 
suporte toate greutățile pentru binele comun, sperând astfel să obțină gloria care este atribuită bărbaților 
curajoși. ”27F

28 Educaţia familială romană bazată pe tradiție a fost rareori mai just lăudată în literatura latină.  
 Când împlineau vârsta de șapte ani, băieții treceau de sub influența directă a mamei sub cea a tatălui, 

urmându-l pe acesta în activitățile cotidiene. Indiferent că era vorba despre o familie de la țară sau una de 
la oraș, tatăl era văzut ca fiind adevăratul educator, cel care se ocupa direct de dezvoltarea fizică și 
intelectuală a fiului său. Sub îndrumarea tatălui, copilul începea să cunoască și să practice un mod 
tradițional de viață. Însoțindu-și tatăl la ospețe, băieţii auzeau cântecele de glorificare ale unor personalități 
remarcabile din trecutul istoric. Însoțindu-l la băile publice, aflau variate informații despre situația socială 
și politică a vremii. Iar toate acestea constituiau lecții de viață, învățături după care să își ghideze propriile 
acțiuni ale viitoarei lor vieți. Sfaturile, dar mai ales exemplele familiei ofereau, prin intermediul tatălui, un 
ghid de bună practică aplicabil în diferite situații de trai. Prin imitație, copilul începea să deprindă vorbele, 
gesturile și munca celor maturi. Cu timpul dobândea aprioric o experiență de viață, ascultându-i pe cei mai 
în vârstă vorbind despre mersul vieții, despre preocupări zilnice. Mai apoi, se străduia el însuși să 
îndeplinească sarcinile celor mai mari decât el, mândru de responsabilitățile primite.  

 Fetele rămâneau însă în casă și continuau în preajma mamei activitățile domestice, torsul lânii, gătitul 
mâncării, creșterea copiilor. În cazul în care mama biologică nu se afla în preajma copiilor ei, matroana 
casei în care locuiau acum copiii prelua sarcinile educației acestora. Un exemplu elocvent este oferit de 
familia Liviei și a lui Augustus, în casa cărora fiica împăratului, Iulia, și nepoatele acestuia au învățat ,,să 
lucreze lâna”, interzicându-li-se totodată ,,să pronunțe vreo vorbă sau să facă ceva pe ascuns care să nu 
poată fi înscris în jurnalul zilnic al casei”28F

29.  
 Educația în familiile de la oraș se finaliza pe la vârsta de 16-17 ani, când băiatul, în cadrul unei 

ceremonii, îmbrăca toga fără fir (toga virilis), specifică bărbaților romani liberi. După îndeplinirea 
sacrificiilor specifice în fața altarului zeilor lares, tânărul pornea spre forum, fiind însoțit de tată (sau de 

27 Henri-Irenee Marrou, Istoria educaţiei în antichitate, Ed. Meridiane, 1997, Bucureşti 
28 Polybius, Istorii, VI, 63, 9-54, 3, trad. Virgil C. Popescu. 
29 Ibidem. 
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protectorul său), și era înscris în listele cetățenești aflate în Tabularium de la poalele colinei Capitoliu. Tot 
acum primea și un nume complet, dacă nu i se dăduse încă unul. Urma aducerea de sacrificii pe Capitoliu 
și ceremonia lua sfârșit în familie, cu o masă la care veneau rudele și prietenii. Tot acest ritual îi certifica 
devenirea de cetățean roman și intrarea în drepturi depline.  
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 CARENŢE ALE EDUCAŢIEI LA NIVEL FAMILIAL 
 

PROF. INV. PRIMAR PASCU LUMINIȚA-MIHAELA 
LICEUL SANITAR “ANTIM IVIREANU” – RM. VALCEA, JUD. VALCEA 

 
Interesul din ce în ce mai mare, pe care omul zilelor noastre îl are faţă de viaţa socială, obligă familia 

să îşi schimbe permanent modul de existenţă pentru a se adapta la noile condiţii de viaţă.  
În ciuda modificărilor impuse din exterior, familia continuă să rămână o formă de convieţuire umană, 

a cărei necesitate biologică şi spirituală este universal acceptată.  
În interacţiunea cu semenii săi, copilul achiziţionează cunoştinţe, valori, norme, atitudini şi 

comportamente, tot acest bagaj cultural presupunând dezvoltarea fizică, intelectuală şi afectivă necesară 
unei conduite sociale adecvate integrării în societate. Deci în primul rând, valorile sociale sunt transmise 
de către familie, înainte de a beneficia de educaţia instituţionalizată.  

Reuşita influenţelor educative ale familiei depinde în primul  
rând de ambianţa, în care ele se produc.  
Climatul familial, în care copilul se dezvoltă şi se formează, îi modelează în mod inevitabil 

personalitatea. Satisfacerea nevoilor organice ale copilului îi asigură dezvoltarea fizică, instrucţia şi 
educaţia intelectuală şi îi asigură, totodată, dezvoltarea echilibrată a afectivităţii. Această întreită evoluţie a 
personalităţii sale îi va da posibilitatea să se integreze în societate, să-şi cucerească treptat statutul de adult.  

Nu puţine sunt cazurile cănd familia nu reuşeşte să-şi îndeplinească rolul in pregătirea copilului 
pentru integrarea socială.  

Copilul sau tânărul inadaptat este într-un permanent conflict cu exigenţele mediului –starea fizică şi 
pshică, climatul familial evenimentele, care au marcat viaţa individului –au o mare pondere în modul lui de 
manifestare.  

In cele mai multe cazuri de inadaptare socială de multe ori cu consecinţe negative asupra 
comportamentului individului (delicvenă, criminalitate etc. )îşi au rădăcinile într-un mediu familial 
inadecvat dezvoltarii morale a copilului :  

a ) lipsa integrităţii cuplului familial, este o prima cauză a inadaptarii sociale. În cazul familiei cu 
structură deficitară, familia cu un singur parinte ( deces, abandon, divorţ) sau familie reconstituită prin 
mariaj ( cu părinte vitreg ), majoritatea acestor familii au un mediu conflictual neprielnic pentru funcţia 
aducativă a familiei. Situaţia din cadrul acestor famili a dus la deviaţii comportamentale din cauza lipsei de 
afectivitate, a grijei, a indifernţei faţă de copil sau dimpotrivă a severităţii faţă de copil, determinăndu-l să 
evadeze dintr-un mediu de constrângeri sau, în care se simte străin şi de prisos. Lipsa ambianţei afective în 
propia-i familie îl face ostil, opunându-se oricărei forme de disciplină şi treptat ajunge la conflict cu întreaga 
societate.  

In cazul altor familii, deşi normele organizatorice sunt într-un permanent conflict, datorat 
neînţelegerilor din cadrul familiei, certurile vehemente dintre soţi fac din ambianţa familială un infern 
greu de suportat pentru copil. Nervozitatea, ticurile, instabilitatea, impulsivitatea, minciuna sunt 
tulburările de comportament caracteristice copiilor din aceste familii.  

b ) nivelul profesional scăzut al părinţilor şi lipsa de preocupare pentru pregătirea copiilor in vederea 
muncii, pot de asemenea constitui o sursă de inadaptare socială. Mentaliatea, că totul se poate obţine mult 
mai uşor pe căi ilicite, poate fi întreţinutăchiar şi de părinţi. Părinţii cu o astfel de mentalitate au o atitudine 
reprobabilă faţă de muncă constituind astfel un exemplu negativ pentru copil.  

c ) nivelul cultural scăzut şi lipsa de preocupări spirituale, la semnalul de alarmă tras de cadrul didactic 
cu privire la procesul de învăţare al copilului, părinţii rămân indiferenţi. Gradul redus de cultură face de 
asemenea ca unele familii să fie impenetrabile unele mesaje educative din exterior.  

d ) regim redus deficitar : caracterizat deseori prin nepăsare, lipsă totală de interes pentru educarea 
copilului sau excesul de grijă, răsfăţul din dragoste exagerată, neputinţa de a oferii copilului modele umane 
pozitive prin propiile lor exemple de comportament sever, inconştient sau voit, care reează un climat 
familial anxios, folosirea violenţei ca mijloc educaţional.  

Securitatea excesivă fie de teama părintelui de a nu avea surprize, fie din lipsa de autoritate, are ca 
urmare formarea unor copii timizi, inhibaţi, lipsiţi de personalitate, sau din potrivă formarea unor 
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revoltaţi, care încearcă să găsească o compensaţie o supapă a personalităţii permanent înăbuşite în acte de 
violenţă şi agresivitate.  

Din dorinţa de a impune o disciplină severă şi strictă, unii părinţi – mai ales dacă şi prin firea şi 
temperamentul lor au tendinţe dominatoare – ajung să aibă o atitudine autocrată, rigidă tiranică, in raport 
cu copii şi în general cu toţi membrii familiei. -Din cauza măsurilor disciplinare brutale, copii unor părinţi 
prea autoritari se vor supune, dar vor manifesta agresivitate şi ostilitate care se va concretiza în atitudinea 
faţă de ceilalţi. Astfel, copilul unui tată cu atitudini tiranice, va fi nervos, instabil afectiv, cu explozii 
agresive. Un copil care se simte frustrat de dragostea paternă, care se simte respins de tatăl său şi, care 
adesea este maltratat de acesta, vaînvăţa modul de a acţiona agresiv, dar obiectul agresivităţii sale va fi nu 
numai persona tatălui, ci toţi deţinătorii autorităţii ( şcolare, ai ordinii publice etc. ) Recunoaşterea acestui 
fapt este deosebit de importantă pentru cei ce se ocupă de reeducarea unor minori şi tineri, care în 
condiţiile recluziunii în centrele de reeducare, sunt nesupuşi neascultători şi chiar agresivi.  

Studiile privind relaţiile dintre un tată tiran şi un adolescent, menţionează faptul că, adeseori pot 
avea loc conflicte, care pot săvârşi printr-o ruptură a relaţiilor cu părinţii şi fuga de acasă a adolescentului 
precum şi prin vagabondaj. Desigur, fuga de acasă şi vagabondajul au şi ele o determinare multicauzală 
cumulativă şi nu rezumă doar la atmosfera tiranică din familie. Dar şi acest factor trebuie luat în seamă, 
pentru că fuga de acasă şi vagabondajul sunt periculoase fiind ’’ antecamere ale delicvenţei ,,.  

 
1. Banciu, D., Rădulescu, S. M. 1987. Adolescenţii şi familia, Editura Ştinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti 
2. Dumitru, C., Constelaţia familială şi deformările ei, E. D. P., Bucureşti, 1974 
3. Allport, S. W., 1981, Structura şi dezvoltarea personalităţii, E. D. P., Bucureşti 
4. Alexandru, G. Nicolaescu, D, (2003), Prevenirea 
abandonului şi rteintegrarea familială a copiilor,  
Revista de Asistenţă Socială, nr. 2 
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EDUCATIA PRIMITA IN FAMILIE - CEI 7 ANI DE-ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR PĂŞCUŢĂ DIANA ANA 
 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţi, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate 
saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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SINCERITATEA CA VIRTUTE  
A CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

  
 PROF. VIOLETA PAȘCUȚI 

 GRADINIȚA NR. 41, ORADEA 
 
 Sinceritatea, pentru mine ca și cadru didactic, este o valoare pe care încerc să o cultiv și în copilașii 

mei de la grădiniță. Ca și adulți apreciem sinceritatea și chiar o căutăm la ceilalți din jurul nostru, însă mult 
mai important este să o trăim noi și să încercăm să formăm copiilor noștri anumite principii morale încă de 
mici.  

 Copiii ar trebui să crească într-un mediu în care sinceritatea este la ea acasă, într-un cămin în care 
sinceritatea este construită nu fisurată sau dărâmată.  

 Îmi propun în câteva rânduri să vă prezint cum încerc eu să cultiv sinceritatea în mintea și inima 
copilașilor mei de la grădiniță. Îmi planific diverse activități care să mă ajute în acest sens, am dezvoltat 
chiar și un opțional de educație moral-civică, dar de cele mai multe ori lucrurile vin firesc. Trebuie 
valorificat fiecare comportament sau incident.  

 Ceea ce eu am observat de-a lungul anilor este lupta copilașilor cu sinceritatea. Dacă în urmă cu 
douăzeci de ani copiii erau mult mai inocenți, mai sinceri, lucrurile din păcate nu mai sunt deloc așa. Nu 
vreau să intru în statistici psihologice prin care ni se arată cu date concrete faptul că un copil începe să 
mintă de la trei ani, la patru ani spune o minciună la două ore iar la șase ani spune câte o minciună la fiecare 
nouăzeci de minute. Dar chiar nu cred că ar trebui să justificăm lipsa sincerității ci măcar noi ca și părinți, 
ca și dascăli, să încercăm să o cultivăm.  

 Aș vrea să vă împărtășesc că la începutul anului școlar am trecut printr-o situație cel puțin interesantă, 
care a fost o adevărată provocare pentru mine. După incidentul surpriză am ales să nu teoretizez minciuna 
unei fetițe de trei ani, ci să le spun copiilor o poezie prin care să încep să le educ sinceritatea. Chiar și titlul 
poeziei a fost unul care m-a ajutat în acest sens” Spune adevărul”. Poezia nu a fost în programă, planificată 
pentru prima săptămână din grădiniță, dar a venit natural momentul casă mă pot folosi de ea.  

 La grădiniță mă folosesc de cântece, jocuri, proverbe și zicători, poezii și povești, a căror latură 
educativă o valorific din plin, pentru a implementa sinceritatea zilnic în viața copiilor, și rezultatele se văd.  

 Întrebarea firească ar fi cum putem stimula ca și părinți, bunici, adulți sinceritatea celor mici? Dacă 
ne dorim cu adevărat este foarte simplu:  

 Începeți de timpuriu; 
 Apreciați fiecare crâmpei de sinceritate; 
 Sancționați finuț lipsa sincerității; 
 Evitați etichetarea copilului; 
 Fiți un exemplu veritabil de sinceritate, etc.  
 Lista ar putea continua, dar exemplul personal este central. Nu trebuie să uităm nicio clipă că copiile 

cele mai fidele sunt ai noștri copii. Nu poți să dai, să oferi ceea ce nu ai, precum nu poți să aștepți să crească 
ceea ce nu ai semănat, ce nu ai udat.  

 Dragii mei sinceritatea este o virtute ce poate fi învățată. Ceea ce vreau să spun este că eu ca părinte, 
ca dascăl, aleg și pot să îmi învăț copilul să fie sincer.  

Ajută-ți copilul să crească frumos, dar nu uita că” lecțiile de sinceritate” se învață diferențiat, în 
funcție de vârsta copilului tău, dar mai ales zilnic.  

 Sinceritatea este una din virtuțile care trebuie dobândită, îndrăgită și mai ales prețuită în cei șapte ani 
de acasă.  

1258

 



ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

 AUTOR: PĂȘTINARU DOINA, PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR 
LA ȘCOALA GIMNAZIALA “SF. MARIA”BOTOȘANI, 

 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 
  

 In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace 
importante de educatie si instructie.  

 Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare 
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc 
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi 
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-
familial.  

 Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilitati clare si diverse.  
Intrebarea care se pune este, daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea responsabilitatilor 

educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ.  
 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de 
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea 
psihopedagogica, experienta.  

 Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt: noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T. V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea 
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes 
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia 
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre 
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.  

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.  

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.  

 Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in 
formarea profilului moral al copilului.  

* ,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar 
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc ,,gastile “si ,,bandele” 
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”: unul sever si unul indulgent. 
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici 
un parinte pentru copilul sau.  

* ,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil 
va fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce 
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de 
scoala sau mai tarziu la locul de munca.  

* ,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de 
nereusita si sanctiune. Educatoarea trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la 
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod 
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Cadrul didactic trebuie sa fie postura sfatuitorului 
si nu a judecatorului.  
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* ,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi. 
Cadrul didactic trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate 
bune la invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in 
legatura cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.  

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si 
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.  

Un proverb spune : ,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia 
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul” 
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CHIPUL MAMEI ILUSTRAT DE LUCIAN BLAGA IN 
 „HRONICUL ȘI CANTECUL VARSTELOR” 

 
PROF. PAȚCAN CONSUELA – MEDANA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA ȘI AGRICULTURA 
 „CASA VERDE” TIMIȘOARA 

 
„Copilăria este inimă tuturor vârstelor” Lucian Blaga 
 
În „Hronicul și cântecul vârstelor”, lucrare cu un pronunțat caracter biografic, Lucian Blaga redă 

fabuloasa lume a copilăriei, pătrunzând în profunzimea amintirilor și conturând un spațiu exterior, dar mai 
ales al interiorității adultului, ce sondează, cu nemărginită nostalgie, acea perioadă care „se întoarce mereu 
pentru a însufleți secțiuni mari ale vieții de adult”. (Gaston Bachelard) 

Descrierea casei, precum și portretele părinților sunt vii în memoria lui Blaga, care își amintește 
cu emoție de anii copilăriei când se bucura de marile descoperiri existențiale de zi cu zi, pe vremea când 
„timpul ni-l iroseam în joacă aproape neîntreruptă”. Cuvintele „Mama” și „Tata” sunt scrise de-a lungul 
întregii opere cu litera majusculă, sugerându-se astfel sentimentele de venerare, de respect, de admirație, 
autorul mulțumindu-le pentru viața pe care i-au dat-o drept dar.  

„Ființă primară”, sacră, Mama este pentru poet aducătoare de viață și de speranță, mereu iubitoare, 
fără școală, dar cu instincte materne foarte bine dezvoltate. „Femeie frumoasă, în tinerețe”, Ana Blaga, 
mamă a nouă copii, văzută de către scriitor cu ochii plini de poveste și magie ai copilăriei, apare învăluită 
în mister. Personaj mitic, femeia este descrisă ca o creatură “cu instincte materne si feminine preistorice. 
” Că este un personaj mitic o confirmă autorul însuși când scrie: “Nu avea Mama cunoștințe folclorice 
deosebit de bogate, dar ea trăia aievea într-o lume croită pe măsura celei folclorice. ” Mitul e ea însăși. Ea 
se identifică cu familia primordială. Fiind o ființă “impersonală”, autorul oferă puține date și detalii despre 
ea: cititorul află că avea “o ascendență macedoneană”, iar, ca portret fizic, este prezentată ca „o arătare 
adusă puţin de spate, cu părul cărunt, aproape ireal de alb şi ochii mari de basm. ”  

Ana Blaga este tipul femeii mature, întreprinzătoare, egoistă din dragoste pentru familie, căci femeia 
nu se gândește decât la familie și niciodată la ea însăși. Asemănată cu o ființă măreață, puternică precum o 
stâncă în marea învolburată și, în acelasi timp, o fire blândă, o zână coborâtă din tărâmul basmelor pentru 
a-i fi alături, este imaginea mamei iubitoare, ocrotitoare. Mama era substanța activă în jurul căreia „luau 
înfățișare palpabilă toate rânduielile vietii noastre”: „Faţă de noi Mama se purta într-un fel, şi Tata într-
altul. Nu vorbesc acum despre Mama, ca duh al rânduielii, ci despre ea ca o întruchipare a duioşiei şi a 
grijei”. Ea se simțea cu toată făptura ei vibrând într-o lume străbătută de puteri misterioase, dar nu se 
abandona niciodată visării.  

 „Începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absențe a cuvântului”, mărturisește autorul, 
tăcere pe care autorul o explică acum, ca fiind o prelungire a unei stări embrionare dincolo de firesc sau o 
nefirească luciditate ce s-a așezat între el și cuvânt. Deși ființă vie, copilul Blaga de atunci încă mai dorea 
stagnarea în pântecele mamei, asemănate cu un scut protector, de lumea care urma să îl izbească. Pentru el 
pășirea în viață o însemna cuvântul, care înseamnă deschidere spre lume, amestecare cu ceilalţi şi spargerea 
universului personal; prin cuvânt, ceilalţi vin la tine, iar tu devii al lor. Prin cuvânt, eul tău se corupe. 
Vorbind, devii duplicitar; iar Blaga a avut de timpuriu intuiţia genială a cuvântului care ascunde. Ultimul 
copil al Anei și al lui Isidor Blaga, Lucian de acum începea să pășească pe cărările vieții. Superstițioasă, 
când observă refuzul fiului său de a vorbi, Ana Blaga apelează la o soluție acceptată social: îl duce la medic: 
„Într-o zi Mama, cuprinsă de nelinişte şi îngrijorare, dar purtată şi de nădejdea unei dezlegări, găsi de 
cuviinţă să mă ducă la oraş să mă arate unui doctor”. În sufletul ei, însă, există alte speranțe, și anume, „o 
dezlegare” (un descântec, utilizat adesea în cazuri de „deochi”). Mama era „fără multă școală, cu instincte 
materne și feminine preistorice- în sensul deplinătății vitale, grele, masive''. Nu avea cunoștinte folclorice 
deosebit de bogate, dar trăia într-o lume croită pe măsura celei folclorice, Împăciuitoare, nu îl repede pe 
cel mic, ci încearcă să îl convingă prin metode cât de cât raționale: “.. . tu eşti copil mare de acu! Va trebui 
să vorbeşti.. . Aşa nu mai merge.. . Ne faci de ruşine.. . Azi-mâine, copiii din sat au să spuie că eşti mut.. . 
” Doctorul va spulbera orice frică a mamei. Ajungând acasă, femeia încearcă să-și convingă odrasla că vor 
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cunoaște rusinea dacă nu va începe a vorbi, însă strădaniile acesteia au fost în zadar, căci cuvântul nu voia 
să se aleagă numaidecât. Ca răsplată pentru protecția oferită de mamă, Lucian se vede nevoit să vorbească, 
dominat și acum de un aspru sentiment de frică. Îi era rușine și teamă. Caută un paravan între el și cuvânt 
și „de sub streașina degetelor și a palmei începe a vorbi”. Încă încerca să se apere de lumea cuvântului ca 
și cum s-ar fi apărat să nu ia în primire păcatul originar. Copilul din Lancrăm, “al nouălea.. . şi cel din 
urmă” “în casa părintească”, s-a hotărât “cu greu să se integreze, prin cuvânt, “în regnul uman. ” 

 „Hronicul” lui Blaga este astfel nu numai un document, ci mai ales un cântec al vârstelor fără 
comparație, de o poezie fermecătoare care destramă uneori datele biografice și sobrietatea observațiilor și 
le transformă în pagini vibrante de poem.  

 
Bibliografie:  
Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor, București, Editura Humanitas, 2012 
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A INVATA MEREU SA FII 
 

PROFESOR, PĂTRĂŞCOIU ILEANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BUMBESTI-JIU,  

JUDETUL GORJ 
 
Geniul e copilăria regăsită. (Charles Baudelaire).  
Procesul de învăţământ dispune de anumite forme de organizare şi proiectare a activităţilor educative, 

cu multiple posibilităţi de remodelare. Profesorul are responsabilitatea de a-şi cunoaşte elevii, de a lua în 
considerare factorii sociali, psihogenetici ai dezvoltării individuale, pentru a manifesta iniţiativă creatoare 
în organizarea formelor de activitate didactică şi a facilita interacţiunea dintre gradele de învăţământ şi 
dintre formele educaţiei. Pentru a fi un bun profesor, apreciat de elevi şi cu rezultate frumoase în activitatea 
didactică, sunt necesare anumite competenţe modelate pe coordonatele pesonalităţii şi care oglindesc 
modelul „profesorului ideal”. Competenţa de specialitate, psihopedagogică, psihosocială şi managerială 
constituie aceste coordonate fundamentale ale omului de la catedră.  

Competenţa psihopedagogică a profesorului se dovedeşte prin această capacitate a cunoaşterii 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi modelarea unor activităţi optim proiectate care să-i 
formeze pe educabili pentru o învăţare individuală a autoînvăţării, o autoinstruire şi autoeducare. Aceasta 
se completează prin asumarea răspunderii în exercitarea profesiei, pentru cultivarea încrederii în valoarea 
exemplului personal şi în rândul elevilor. Relaţionarea cu părinţii, participarea activă la viaţa comunităţii, 
găsirea soluţiilor de eficientizare a activităţilor devin atribute manageriale.  

Educaţia rămâne un subdomeniu al socialului aflat în interacţiune cu toate subdomeniile societăţii 
bazate pe cunoaştere, în care dimensiunea culturală contribuie la formarea individuală. Valorile unei 
societăţi sau comunităţi trebuie însă învăţate, adică însuşite, împărtăşite, asimilate. Procesul acestei învăţări 
se construieşte pe programare şi imitare. În mod normal, familia, şcoala, comunitatea, biserica realizează 
transmitere culturală şi integrare socială, sedimentează seturi de convingeri, principii, valori, determinând 
formarea individuală. Toate cele trei ipostaze ale educaţiei: formală, nonformală şi informală se desfăşoară 
simultan în cadrul aceluiaşi mediu social.  

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, „învăţarea în contexte nonformale este considerată ca 
fiind învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în 
mod explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest tip de învăţare depinde de intenţia celui care 
învaţă şi nu conduce în mod automat la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. ” Educaţia 
nonformală reprezintă o formă a educaţiei de bază şi a educaţiei pe tot parcursul vieţii, iar proiectarea la 
nivelul sistemului de învăţământ şi promovarea ei asigură cadrul necesar pentru crearea unui mediu 
educaţional favorabil desfăşurării activităţilor educative, bazate pe cunoaştere, competitivitate şi 
creativitate.  

Menirea profesorului, a şcolii rămâne aceea de a-l învăţa pe fiecare om să-şi decidă viitorul, să urce 
cât mai mult treptele „piramidei învăţării”, să înveţe continuu, să-şi impună o educaţie permanentă.  

S-a afirmat că „pentru fiecare om, viaţa este o şcoală, de la leagăn până la moarte”. 29F30 Supus unui 
proces de învăţare permanentă, de adaptare şi înţelegere a situaţiilor cu care se confruntă, individul îşi 
formează imaginea de sine şi interacţionează cu ceilalţi, interesat de o anumită comparare socială.  

Se poate recurge la metoda învăţării cu ajutorul celuilalt, copil-părinte, în cadrul unor ateliere de lucru 
supun dezbaterii colective subiecte pe diverse teme: literatură, mitologie, religie, bune maniere, comunicare 
asertivă, soluţionarea conflictelor, inteligenţă emoţională, recunoaşterea emoţiilor şi a sentimentelor. Prin 
cooperare se recurge la alegerea temei de dezbatere şi planificarea întâlnirii comune. Proiectarea activităţii 
respective vizează formarea competenţelor specifice formării profilului absolventului unui ciclu de 
învăţământ, stabilirea clară a oviectivelor operaţionale, fixarea conţinuturilor corespunzătoare şi a 
activităţilor de învăţare, selectarea resurselor materiale şi procedurale adecvate.  

Proiectul unei astfel de activităţi reprezintă un transfer de cunoştinţe din cadrul formal spre cel 
nonformal şi informal. Părinţii interacţionează cu elevii, comunică interpersonal, îşi proiectează din timp 

30 Comenius, J.A., Didactica magna, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogicã,1970. 
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celelalte activităţi pentru a se încadra la timp cu activitatea propusă de grupul clasei. Se stabilesc conexiuni 
între diverse domenii de activitate, se asigură inter- şi transdisciplinaritatea.  

Sistemul de informare este deosebit de generos, reţelele de socializare facilitează informarea promptă 
şi obiectivă, prin compararea sugestiilor, dezambiguizarea unor sensuri, contexte imprecise. Grupul clasei 
format pe WhatsApp/Facebook asigură acest tip de informare a părinţilor, care vor evita pretextele unor 
neînţelegeri asupra temei propuse dezbaterii, locului sau orei de întâlnire. Considerate, uneori, nocive, în 
sensul că distrug valoarea prieteniilor şi a relaţiilor reale, aceste reţele de socializare oferă însă mijloace 
pentru a ne reprezenta, a ne redescoperi mereu prin doar câteva click-uri, iar în mediul educaţional, şcoli, 
universităţi, centre de formare socioprofesională, sistemele new media dobândesc roluri specifice de 
modelare a opiniei publice. Folosirea acestor reţele determină şi conştientizarea rolurilor acestora: de 
modelare infomaţională, de influenţare culturală, de socializare-comunicare, modelare prin 
divertisment30F31. Interacţiunea cu alţii joacă mereu un rol important şi descoperim în mod activ cine 
suntem şi ce vrem să fim. Relaţia părinte-copil-profesor devine deosebit de transparentă, iar profesorul îşi 
asumă această răspundere a modelării şi influenţării culturale prin propunerea unor astfel de activităţi.  

Coordonarea şi integrarea celor trei forme ale educaţiei asigură coerenţă întregului proces de 
dezvoltare a personalităţii umane, iar şcolii îi revine rolul de a controla, sintetiza şi valorifica influenţele 
exercitate de acestea. În parteneriat cu factorii comunităţii, îndeosebi, familia, se asigură o modelare 
culturală a întregii comunităţi, o promovare a adevăratelor valori şi evitarea „consumului excesiv de 
emisiuni, ştiri excesiv mediatizate. Îndrumarea către documentare ştiinţifică, către aflarea răspunsurilor 
corecte ale unor întrebări existenţiale, învăţarea împreună şi concomitent cu noua generaţie, depăşirea 
anumitor praguri mentale supuse uneor anumite scări valorice rămân obiectivele educaţiei moderne.  

Formele tradiţionale ale educaţiei interrelaţionează cu tehnologia modernă, cu necesitatea adaptării 
la progres, evoluţie continuă.  

 Serbările şcolare capătă valoare prin implicarea concretă a tuturor factorilor în procurarea resurselor 
materiale, în organizarea şi distribuirea sarcinilor de lucru şi a rolurilor fiecăruia, adică, un „întreg teatru 
de operaţiuni”, cu publicul implicat în organizarea întregului spectacol.  

Micii actori – elevii, părinţii – costumieri, tehnicini: joc de lumini, fond muzical, decor scenic, iar – 
profesorul – regizor, scenograf. Interesul tuturor se îndreaptă „ceea ce se vede” în spectacol: decor, costume, 
lumini, actori expresivi în acţiune, o punere în practică a cunoştinţelor acumulate, a „vizionării” atâtor 
spectacole teatrale sau chiar o reactualizare a unor reminiscienţe ale veşnicei copilării.  

Accesul la următorul nivel al piramidei învăţării presupune o altă formă de reflectare a personalităţii, 
de interacţiune a factorilor educaţionali. Acelaşi colectiv, aceeaşi familie nu mai reiterează structura şi 
motivele serbărilor sau dezbaterilor colective, susţin planul de voluntariat al copiilor. Se organizează o 
minicofetărie, ale cărei produse vor fi valorificate pentru un grup de copii de la un Centru de orfelinat, dar 
şi pentru achiziţionarea materialelor necesare confecţionării unor „cărţişoare-mărţişoare” dedicate mamelor 
şi tuturor membrilor familiei sau/şi ai comunităţii, implicaţi în acest proces educativ.  

Astfel de proiecte educaţionale necesită o foarte bună organizare, responsabilitate, asumare a unor 
îndatoriri şi „bifarea” formării unor noi competenţe: relaţionarea pozitivă cu ceilalţi în contexte şcolare şi 
extraşcolare, prin exercitarea unor drepturi şi asumarea de responsabilităţi şi manifestarea disponibilităţii 
pentru participare civică în condiţiile respectării regulilor grupului şi valorizării diversităţii (etno-culturale, 
lingvistice, religioase), participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau 
nonformale.  

Creativitatea - o dispoziţie generală a personalităţii spre nou, cu organizarea proceselor psihice în 
sistem de personalitate: originalitate, ingeniozitate, flexibilitate, senzitivitate, fluenţă, expresivitate, 
productivitate şi eficienţă. Aceşti paşi spre creaţie impun prezenţa inteligenţei, gândirii, aptitudinilor, dar 
şi a atitudinilor. Dacă am ajuns până la acest nivel, trebuie să parcurgem întregul act al creaţiei, pentru că 
adevăraţii creatori devin animaţi de sentimente trainice, chiar de veritabile pasiuni care le domină 
preocupările, aspiraţiile de fiecare zi succesele. Emoţiile trăite în cadrul acestor evenimente din viaţa 
copilului intensifică spiritul creativ. Comunicarea în cadrul acestui microsistem social transpune în practică 
un alt obstacol: comprehensiunea unui text literar, nonliterar, multimodal. Exprimarea unor informaţii, 
opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situaţia de comunicare, participarea la 

31 Rotaru Ileana, Comincarea virtuală. Impactul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în spaţiul 
educaţional contemporan, Editura Tritonic, Bucureşti, 2010. 
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interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui dialog proactiv au fost paşii 
străbătuţi împreună cu familia. Cum reuşim să ne formîm copilul să descifreze mesajele textelor studiate? 
Ce impact au acestea asupra dezvoltării personalităţii sale? Care este relaţia realitate-ficţiune? Profesorul 
îndrumă lectura selectivă, bibliografia necesară unui anumit nivel de învăţământ. Diverse edituri 
promovează o diversitate tematică. Prin cooperare, îndrumare şi sprijin financiar, moral, intelectual sunt 
răsfoite cărţile”unei noi copilării”. Impactul e surprinzător: atât părinte, cât şi copil sunt acaparaţi de un nou 
demers creativ. Cărţile noii generaţii sunt supuse dezbaterilor.  

O astfel de activitate este un atelier de lectură: repovestirea unei întâmplări din altă perspectivă, pentru 
a sesiza sensurile ce decurg din modificarea unghiului din care sunt privite evenimentele.  

 Sunt prezentate opinii diferite: copil-părinte, părinte-părinte, copil-profesor, părinte-profesor. „Care-
i faza cu cititul”? (Cărţi, cărţi, cărţi.. . Uite ce e, dacă nu ţi-a ajuns, ia-o şi pe-asta! Cărţi, cărţi, cărţi.. . 
Plictiseală, frate! Aiurea! Habar n-ai ce de lucruri poţi face cu ele…” E o altă provocare a creativităţii, a 
inteligenţei, a curiozităţii şi se impune parcurgerea unei noi etape a devenirii individuale: părinte-copil sau 
copil-părinte? 

Activitatea propune parcurgerea integrală a textului propus lecturii şi descifrarea semnificaţiilor. 
Pentru texte literare, narative, în proză sau în versuri, mesajul e descifrat prin intermediul cuvintelor-cheie. 
Dificil se arată parcursul unui text poetic: semnificaţii multiple ale unui cuvânt şi diferite contexte de 
percepere a creaţiei literare. Textul multimodal impune prezenţa unui cumul de cunoştinţe şi prezentarea 
unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor imagini/desene/picturi diverse şi aprecierea 
unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului naţional şi universal.  

Calitatea noastră de adulți, ca părinți sau dascăli, vizează responsabilitatea de a forma personalităţi, 
echilibrate, atât din punct de vedere intelectual, dar şi social şi emoţional.  
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EDUCATIA IN CEI SAPTE ANI DE ACASA - REUSITA SAU ESEC ? 
 

PROFESOR- ADRIANA PATRASCU,  
ŞCOALA GIMNAZIALA „TUDOR ARGHEZI”, NAVODARI 

 
Încă de la naşterea copilului până la vârsta adultă, educaţia este un melanj de factori şi de influenţe. 

Două instituţii joacă un rol primordial şi au responsabilităţi formale la nivelul societăţii: familia şi şcoala.  
Părinţii sunt primii şi cei mai importanţi educatori ai copilului, nu doar pentru că este un rol pe care 

ei şi-l asumă încă de la naşterea copilului, dar şi deoarece le revine responsabilitatea educaţiei acestora. Ei 
sunt cei care trebuie să pună bazele intelectuale şi emoţionale ale copilului şi să le dezvolte atitudinile şi 
valorile adecvate. Rolul părinţilor este vital şi primordial, dar e de reţinut faptul că în zilele noastre nu prea 
mai există cei şapte ani de acasă, deoarece copiii sunt incluşi în forme diverse educaţionale de la vârste 
fragede.  

În societatea românească, valorile morale şi normele de conduită îşi au ca loc de plecare şi de 
consolidare, familia. Există expresia deja împământenită „acest copil are cei şapte ani de acasă”, adică 
are bazele unei educaţii alese, însemnând că ştie să salute, comportamentul în public este ireproşabil, 
vorbeşte când este întrebat, ascultă interlocutorul, nu-l întrerupe pe celălalt; în relaţia cu prietenii ştie să 
respecte partenerii. Prin activitatea ludică copilul nu acumulează doar noi cunoştinţe, ci învaţă să se 
comporte civilizat şi să fie fair-play cu partenerii de joacă, să înţeleagă regulile specifice jocurilor vârstei 
sale. Copilul învaţă cu ajutorul părinţilor ce se face şi ce nu se face în societate: să aştepţi politicos rândul 
la farmacie, să saluţi când intri într-o instituţie, să păstrezi liniştea în locurile de studiu şi în intervalul de 
odihnă. Copilul trebuie învăţat să-şi recunoască greşelile, să-şi ceară iertare, să-şi exprime părerea de rău, 
să fie tolerant cu toţi cei din jurul său, să-i accepte pe ceilalţi oameni indiferent de aspect sau înfăţişare. 
Orice părinte îşi doreşte ca copilul său să fie bine educat, se străduieşte să-i insufle valorile morale, dar de 
multe ori rezultatele nu sunt pe măsura aşteptărilor. Prin perseverenţă şi prin propriul model, părintele 
ajunge la rezultatele dorite.  

În societatea modernă, copiii nu mai pot beneficia de prezenţa mamelor în preajma lor decât o 
perioadă scurtă, un an sau doi, cel mult, după care, mamele întorcându-se la muncă, copiii merg la creşă, la 
bunici sau stau cu bone. În trecut, mamele se puteau ocupa îndeaproape de educaţia copiilor lor, deoarece 
erau în permanenţă în preajma acestora, supraveghindu-i, comunicând cu ei. Baza formării unui 
comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. „Dragostea cu care părinţii îşi 
înconjoară copilul îi permite acestuia să se transforme, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit 
de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi 
asumarea regulilor de comportament”, este de părere psihologul Oana Maria Udrea de la Ambulatoriul de 
Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.  

Educaţia trebuie făcută diferenţiat în funcţie de nivelul de vârstă al copilului. La vârsta de 2 ani copilul 
nu face diferenţa între bine şi rău, el învaţă prin imitaţie. De la 3 la 5 ani copilul învaţă să împartă cu ceilalţi 
jucării, începe să devină conştient de ceea ce e bine sau rău, e atent la reacţiile părinţilor de dojană sau 
admiraţie. Este perioada în care se pun bazele bunelor maniere, ce e bine şi ce nu e bine să faci. De la 5 la 
7 ani copilul devine tot mai independent, are nevoie să se exprime, să comunice tot mai mult cu cei din 
jurul său, adulţi sau copii. E momentul când copilul trebuie încurajat, fără a i se reprima intervenţiile în 
public, care au ca efect inhibarea copilului şi pierderea încrederii în sine, după cum subliniază şi Anatole 
France „90% din educaţie o reprezintă încurajarea”, fără de care copilul de azi va fi adultul incert şi fără 
repere de mâine.  

Fiecare copil trebuie educat în funcţie de felul său de a fi, ţinând cont de caracter, temperament, 
părintele trebuie să se adapteze copilului. Nu există copii răi, ci doar copii mai temperamentali, cu 
personalitate puternică, ce doresc să transmită părinţilor anumite semnale printr-o anumită atitudine. 
Consider că şi părinţii ar avea nevoie de consiliere de specialitate în acest sens. Faptul că unii părinţi 
reuşesc, alţii nu reuşesc să-şi educe propriul copil, deşi se străduiesc, ţine de mulţi factori: de nivelul de 
educaţie morală şi intelectuală al părintelui, de gradul de implicare al acestuia, şi, nu în ultimul rând, de 
răbdare, perseverenţă şi iubirea cu care e înconjurat copilul. Ce se sădeşte în inima unui copil de mic, va 
creşte când va fi mare. Sfântul Paisie Aghioritul spune că „Numele pe care îl scrijeleşti pe scoarţa unui 
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copac, se va mări, va creşte odată cu el. La fel şi inima copilului tău. Ceea ce scrijeleşti în anii lui de 
gingăşie vei citi în cei ce vor urma”.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC PATRAȘCU MARIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SANGEORZ-BAI 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
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 “CEI SAPTE ANI DE ACASA” 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: PATROESCU ROXANA-ARINA 
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER, JUD. GORJ 

 
Valeria Moroşan spunea “Doisprezece ani în clasă 
 Văd că n-ai recuperat,  
 Tot ce nu ai învăţat,  
 În cei şapte ani de-acasă. ” 
 Consider că acest citat este foarte adevărat pentru că putem să avem 12 clase, dar dacă nu suntem 

educaţi este degeaba. Se spune că educaţia se formează acasă, nu la şcoală pentru că nu ne poate învăţa un 
profesor ce este respectul, ce sunt bunele maniere, cum trebuie să ne purtăm în societate, să salutăm, să 
mulţumim, etc.  

 Degeaba un copil este deştept la şcoală, dar pe stradă nu salută, aruncă gunoaie, vorbeşte urât, ţipă, 
înjură ; la aceste lucruri cred că se referă sintagma “Cei şapte ani de acasă”.  

 Mi-o amintesc cu bucurie pe bunica mea care mereu îmi spunea să salut cu oricine m-aş întâlni, să 
ofer locul unui bătrân, să spun „Mulţumesc”, “Îmi cer scuze”, „Vă rog să mă iertaţi”, iar când am mers 
la şcoală toate aceste lucruri m-au ajutat foarte mult.  

 În zilele noastre, părinţii consideră că şcoala trebuie să-i înveţe pe copii trebuie “Cei şapte ani de 
acasă”, dar eu consider că mulţi au uitat ce înseamnă „Cei şapte ani de acasă”.  

 Mereu un copil cu “Cei şapte ani de acasă” va avea de câştigat, va fi respectat, apreciat oriunde ar 
merge.  

 În cei şapte ani de acasă se pot învăţa :  
-reguli de igienă; 
-de autoservire; 
-de curăţenie; 
-de bune maniere; 
-de limbaj; 
-reguli de comunicare.  
 Eu sunt de părere că educaţia se realizează în familie, cu ajutorul familiei şi se continuă la grădiniţă, 

şcoală, liceu, facultate pentru că suntem mereu în continuă cunoaştere, dar cei mai importanţi ani din viaţa 
unui individ rămân “Cei şapte ani de acasă”! 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – FACTOR AL DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII 
 

PROF. PATULEA ANA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA” FANUȘ NEAGU” BRAILA 

 
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni 

mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei, 
precum și prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduită oferite de părinți-pe care copiii 
le preiau prin imitație și învățare-precum și climatul socioafectiv in care se exercită influențele educaționale 
(“cei șapte ani de acasă”) constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind 
formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relationare în raport cu diferite norme și 
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai 
mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsura dezvoltarea personalității, precum și rezultatele 
scolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.  

În urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuală în primii ani de viață, climatul 
emoțional stabil din mediul social apropiat, încurajarea și suportul parental continuu, sunt factori 
determinanți în dezvoltarea personalității copilului. Astfel, Fraser a constatat, în urma unui studiu efectuat 
pe copii de 12 ani, că exista o corelație pozitivă puternică între coeficienții de inteligență (QI) înalți și 
nivelul încurajării parentale, atmosfera familială generală și numărul cărților citite în familie.  

Analizând situațiile concrete în care se manifestă acțiunile educative în familie, putem identifica mai 
multe tipuri de părinți: unii înteleg să-și armonizeze sistemul lor de acțiuni educative cu cele ale școlii, ale 
specialiștilor în domeniul muncii educative; alții nu conștientizează efectele negative ale strategiilor 
educative utilizate, sau, și mai grav, refuză să recunoască faptul că relațiile lor educaționale cu copiii sunt 
deficitare. Aceștia din urmă sunt convinși că nereușitele educaționale, rezultatele slabe la învățătură, 
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuți familiei.  

În conditiile social-economice actuale, se manifestă două tendințe contradictorii: părinții sunt 
îngrijorați de viitorul copiilor lor, dar, în același timp, nu mai au timp și răbdare să acorde atentie 
problemelor acestora dorind, de cele mai multe ori, să ofere o stare permanentă de confort copilului atât 
acasă, dar, mai ales la școală.  

A crește un copil "fericit “înseamnă a interveni din ce în ce mai puțin cu obiecte/fapte/idei externe în 
echilibrarea stărilor lui de frustrare, tristețe, eșec. A-l servi mai puțin și a aștepta cu încredere să își trăiască 
stările inconfortabile, în limita puterii fiecărei vârste. Fericit înseamnă întreg, cu el însuși, capabil de 
autoreglare, încrezător că soluțiile vin din interior, din înțelepciunea propriei experiențe.  

Fericirea se câștigă după ce te-ai uitat liniștit în ochii tristeții, după ce ai ars o frustrare până la capăt, 
după ce ai consumat o așteptare fără nimic la capătul ei. După ce ai trăit suficiente momente nesatisfăcătoare 
și ai înțeles că tot tu rămâi, același, fără să fi pierdut cu adevărat nimic.  

Un copil în întâmpinarea căruia sari din orice, tresari la fiecare plâns, te pliezi pe oricare hachiță sau 
în fața căruia îți justifici serviabil "nu-urile “or îti reglezi pulsul și respirația după el, uitând să fii altceva 
decât cel care "aduce satisfacția “- va fi un adult mereu în căutare anxioasă, nemulțumit, nehotărât, 
vulnerabil, atacabil, supărăcios, victimă. Un copil fericit nu e acela care trăiește multe stări de satisfacție și 
plăcere pe zi. E acela care a cunoscut la fel de bine și opusul lor, în prezența ocrotitoare a părintelui-ghid, 
din umbră.  

Până la 7 ani cel puțin, puii de om stau cu totul și cu totul în "dâra “aceea de apă vălurită lăsată de 
mamă. Nu se abat dincolo de semnele alunecării ei. Influențăm, prin starea noastră de bine (cea autentică, 
neafișată), modul în care copiii își fac autoreglajul emoțiilor, răspunsul sistemului lor imunitar, pragul de 
rezistență la durere, la frustrare și efort, gradul de optimism general, curajul, nivelul de atenție și răbdare, 
limbajul, percepțiile cu totul. Cum? Din vorbe, lecții și explicații? Foarte puțin! Influențăm din tot ce 
însemnă trăire dincolo de cuvinte: expresia feței, pulsul, postura corpului, tonul vocii, respirație, mișcare, 
piele, miros, gânduri nerostite, frici neîmpărtășite. Influențăm mai ales prin tot ce nu putem controla 
conștient. Cu toții lăsăm o dâră de lumină sau vibrație în urmă, cu toții facem valuri nevăzute pe care se 
așază cel mic, foarte devreme, înainte de a se angaja rațional în lume. Nu există niciodată o problemă 
propriu-zisă sau inerentă a copilului. El este manifestarea inconștientului părinților lui - mai ales în primii 
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7 ani de viață. Dacă e ceva de rezolvat sau modelat la ei, nu există nicio altă cale decât aceea la a te uita cu 
atenție la ce fel de "valuri “face prezența ta în lume.  
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MODELUL ANTICHITĂŢII, SOLUŢIE A ALIENĂRII MODERNE 
 

PROFESOR CRISTINA-ANCUŢA PAUL,  
 LICEUL IOAN BUTEANU GURAHONŢ, JUD. ARAD 

 
 Cercetările socio-umane ale ultimelor decenii, preocupate să găsească soluţii pentru dezarticularea 

vieţii noastre sunt străbătute de suferinţa modernă a înstrăinării. O stranie apetenţă a alienării îl abstrage pe 
cercetătorul modern de la perspectiva complexă şi convergentă asupra elementelor integrante ale devenirii 
noastre.  

 Actualitatea dramatică a nevoii de sacru în lumea contemporană arată ameninţările ce încolţesc azi 
prin abaterea de la acesta. Mircea Eliade consideră sacrul o experienţă integrală a realităţii şi nu doar 
categorie istorică distinctă a conştiinţei. Existenţa sacrului e certă, incertă rămâne doar recunoaşterea 
acestuia între axele constitutive ale universului nostru individual sau comunitar. Dincolo de sacru nu vom 
descoperi decât împietrire, amorţire, suficienţa păguboasă a lui ştiu, iluzii şi vanităţi.  

 Schizofrenia planurilor existenţei macină individul şi lumea în care trăieşte iar soluţia pare a fi 
regăsirea, restructurarea şi reinstaurarea unităţii complexe a lumii de odinioară. Lumile, aparent disparate, 
din care este format universul nostru îşi relevă astfel o armonie dinamică. Înţelegerea coeziunii lor de 
profunzime, în ciuda dizarmoniilor de suprafaţă, se întrezăreşte a fi singura modalitate de a ne răgăsi cu 
adevărat şi de a ne uşura zborul spre înălţimi.  

 Pentru a descoperi soluţii alienării moderne este suficient să ne întoarcem privirea spre trecut, unde 
luminoasa clasicitate antică ni se arată providenţială. Principiile ce conturau idealul roman: virtus, fides, 
pietas – virtute, credinţă, pioşenie – relevă solidaritatea lăuntrică dintre religie şi drept, dintre viaţa privată 
şi cea socială. Definiţia virtuţii formulată de Lucillius rămâne o constantă ce străbate epocile istoriei 
unanităţii: ,,Să fii virtuos înseamnă să vrei întâi binele patriei, apoi binele celor din jur şi abia în al treilea 
şi ultimul rând binele propriu. ” Romanitatea ne oferă un model viu, vorbind despre idealuri comune, 
dincolo de ideologii, culturi, naţiuni, într-o perioadă istorică în care s-a conturat o uniune europeană. 
Calitatea transculturalăşi transtemporală a marilor idealuri instaurează un adevărat mecanism al revelării 
prin actualizare.  

 Renaşterea culturii nu se face doar raportatându-ne la modele ci prin încercarea noastră de a le spori 
şi împlini căci nu amorţirea într-o lume primită trebuie să caracterizeze trecerea noastră prin acestă lume. 
Însemnăm cu adevărat ceva dacă ştim ca, păstrând ceea ce e preţios, să remodelăm, să înnoim în consonanţă 
cu ordinea atemporală a universului, lumea noastră.  

 Literatura ne mijloceşte înţelegerea realităţii şi ne creează punţi ferme către sensurile şi dinamica 
lumii. Dincolo de universurile fragmentate – biologic, ontologic, gnoseologic – se află cu adevărat lumea 
noastră, luminată, atunci ca şi acum, de lumina sacrală.  

 Definind la modul general valoarea drept ,,expresia ideală a unui acord între eu şi lume”, Tudor 
Vianuˡ consideră în particular valoarea estetică drept una dintre cele mai complexe, situată la răscrucea 
dintre valorile reale şi cele personale.  

 Lumea postmodernismului priveşte cu o superioritate autodistructivă tot ce este vechi, idee infirmată 
tocmai de literatura autentică a timpului nostru, ce nu-şi găseşte punct de referinţă decât în coarticulare cu 
trecutul. Întoarcerea spre vechimea literară ne dezvăluie însă o actualitate pătrunzătoare. Raportarea la 
modele poate trasa un drum existenţial exemplar pentru umanitate, de vreme ce actualitatea revendică 
asimilarea antecesorilor. Omul reprezintă locul fără loc al transculturalului şi al transreligiosului iar 
identificarea similitudinilor obligă la a stabili ceea ce este este dincolo de ele.  

 Dorul vremurilor apuse ce cutreieră sufletul omului se defineşte în plan artistic prin formule 
consacrate: ubi sunt ( ,,unde sunt”), florebant olim ( ,,străluceau odată”), les neiges d᾽antan ( ,,zăpezile de 
altădată”).  

 Sintagma Ubi sunt qui ante nos a reprezentat veacuri întregi un punct de referinţă al idealurilor 
omenirii, în plan literar trezind conştiinţa că e anevoios să-ţi construieşti opera la înălţimea timpurilor 
înaintaşilor a căror creaţie reprezintă izvorul propriilor noastre virtuţi şi idealuri. Lecţia romanităţii ne 
obligă să privim faptele în desfăşurarea lor, să preluăm şi să transmitem ceea ce a fost acceptat drept bun, 
adevărat, frumos. Infuzia unei spiritualităţi care se hrăneşte din matca manifestărilor altitudinale ale 
predecesorilor devine obligatorie pentru configurarea durabilă a veacului.  
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 Nevoia de nou ce sparge tiparele clasice nu duce decât la izolarea noastră, la alienare. Ne iluzionăm 
să credem că înaintarea în timp reprezintă, implicit, şi o neîncetată evoluţie a spiritului. În planul gândirii, 
dimensiunea temporală nu este relevantă căci orice adevăr e străvechi. Scriitorii veritabili au empatizat 
dintotdeauna cu marile valori transculturale şi transtemporale şi, în acest sens, putem afirma că La querelle 
des Anciens et des Modernes s-a sfârşit înainte de a începe. Edificatoare în acest sens este constatarea lui 
Eminescu: ,,Eu cred că dezbinarea noastră provine din neştiinţa noastră; ne certăm cu furie şi ură. Dar 
rămânem complet nelămuriţi cu privire la obiectul disputei. În timp ce noi, asemenea lucrătorilor din turnul 
Babel, încercăm zadarnic să ne lămurim unii altora părerile, construcţia - graţie căreia ne-am fi urcat de la 
relele pământului sus la cer - rămâne mereu neisprăvită. Lăsaţi-ne să sperăm că cunoaşterea este limba 
universală care ne va uni din nou. Aşa cum romanii arătau, prin alegoria lor sublimă, că numai prin virtute 
se ajunge la onoare, lăsaţi-ne şi pe noi să credem că numai prin cunoaştere ajungem la virtute. ”²  

 În concluzie, putem afirma că unicitatea idealului clasic provine din puterea generalizatoare a 
eternului uman, nesubjugat de nicio determinare temporală ce transcede epocile istorice, marile simboluri 
clasice devenind astfel universale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
_____________________________ 
ˡ Tudor Vianu, Studii de filozofia culturii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982, p. 117 
²Mihai Eminescu, Opere. XV. Fragmentarium, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1982, p. 23 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 

 
PAULIUC SILVIA-LENUȚA 

 
 ,,Cei șapte ani de-acasă”- o expresie care datează de mulți ani și care se referă la achizițiile copiilor 

ce țin de conduită. Indiferent de formele educaționale în care sunt incluși copiii (creșe, grupe de grădiniță, 
clasă pregătitoare a învățământului primar), normele de conduită se se asimilează, în principiu, în familie.  

 Este cunoscut faptul că, la această vârstă fragedă, copiii imită comportamentul adulților, iar mai 
târziu acțiunile lor devin conștiente, apoi culminând cu încadrarea într-un cod de conduită imprimat în 
subconștient. Este o responsabilitate majoră pentru orice părinte formarea unui caracter frumos atât în 
familie cât și în societate (la grădiniță, în parc, la locul de joacă, pe terenul de sport etc. ).  

 Se poate observa că, în ultima veme, copii românilor au devenit mai puțin politicoși, dar probabil 
mai toleranți decât în trecut, fapt care se datorează influențelor mass-media și realităților virtuale la care 
sunt tot mai expuși, dar și faptului că părinții sunt tot mai ocupați și nu prea au timp să petreacă cu micuții. 
De multe ori, copilul manifestă un comportament acasă și alt comportament în societate (influența 
anturajului joacă un rol important în formarea personalității copilului).  

 Dar, indiferent de influența factorilor mediului ambiant, este vital să se insiste pe câteva standarde 
de conduită (atât din partea părinților cât și din partea celor ce se ocupă de educație în instituțiile de 
învățământ):  

 1. Salutul –prima normă de conduită învățată în familie și care se conturează imitând părinții. Este 
esențial ca adulții să practice salutul.  

 2. Comportamentul în public Deși unii copii sunt foarte timizi, trebuie încurajați să răspundă 
politicos la întrebări, să ceară permisiunea dar și să participe la conversație fără să întrerupă pe cel care 
vorbește, să își aștepte rândul etc.  

 3. Comportamentul cu prietenii Deși majoritatea copiilor se manifestă politicos în public, unii se 
dezlănțuie în preajma prietenilor deoarece așa se simt într-un mediu destins, își stabilesc propriul cod de 
conduită testat în condiții de competitivitate și chiar rivalitate. Cu toate acestea, un copil bine crescut își va 
respecta prietenii de joacă și se va conforma regulilor de joc, chiar dacă nu este mereu câștigător.  

 4. Respectarea normelor sociale se realizează de asemeni prin imitație dar și prin explicarea în mod 
repetat a regulilor de comportament atât de părinți câr și de educatoare, învățătoere, etc. Folosirea 
,,cuvintelor magice” trebuie practicată atât de micuți cât și de adulți prin respectarea drepturilor fiecăruia.  

 5. Comportamentul la masă presupune folosirea tacâmurilor, ajutorul oferit la servirea mesei dar 
și aprecierea ei. Este cunoscut că majoritatea copiilor devin capricioși la masă, dar e important să li se 
explice că alți copii ar fi recunoscărori să aibă bucatele lor. În acesași timp se conturează obiceiurile 
practicării unei alimentații sănătoase.  

 6. Recunoașterea greșelilor ,,Îmi pare rău” sau ,,Iartă-mă” sunt cuvinte magice care trebuie spuse 
des atât de copii cât și de adulți. Trebuie să recunoaștem că ambele părți greșesc în egală măsură, lucru 
firesc dealtfel, dar este important să fie recunoscut, discutat și corectat.  

 7. Toleranța În final, e important să ne acceptăm așa cum suntem, știind că suntem diferiți dar la fel 
de prețioși. E important să ne învățăm copiii să nu râdă de defectele celuilalt( deși toți au tendința să o facă). 
Dacă micuții vor vedea că părinții respectă și îi susțin pe cei mai slabi, vor învăța să facă la fel. În același 
timp, trebuie încurajat spiritul de glumă și râsul sănătos, care nu jignește.  

 Este important să se facă deosebirea între eșecuri și abateri minore de la normele de conduită și 
devieri grave de comportament care rănesc în mod voit și repetat.  

 Deși teoria e frumoasă și aparent ușoară, practica a demonstrat că atingerea unui comportament 
frumos de către copiii noștri se obține cu multe încercări eșuate, resentimente, cu multă perseverență si mai 
ales IUBIRE. Eforturile susținute vor da roade.  

 
Bibliografie:  
Barbacariu M. ,,Consiliere parentală în grădiniță”, Ed. Diana, Pitești 
Stănciulescu E. ,,Sociologia educației familiale”, Ed. Polirom Iași, 1998 
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CEI SAPTE ANI DE ACASǍ! 
 

 PROF. PǍUN ANA - MARIA 
 ŞCOALA GIMNAZIALǍ „MIHAI VITEAZUL” FETESTI 

 
 ,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 

dinamism total. ”(Jean Chevalier, Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri).  
Niciun părinte nu-şi doreşte ca fiul sau fiica sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în 

societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în 
toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 
educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” se regǎsesc:  

-  Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
-  Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
- Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 

rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

-  Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea 

şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

-  Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  
-  Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că 

recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi 
demnitate.  

-  Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic 

sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă.  
 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi 
reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
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copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
Bibliografie:  
- https: //www. desprecopii. com/info-id-16068 
- www. didactic. ro 
- Editura ALL- Cei şapte ani de acasǎ 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR- PAUN ANISOARA 
SCOALA GIMNAZIALA BUCINISU 

 
“ Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Copilul trăieşte faptele părinţilor 

(care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu sunt percepute 
constient decat de copii foarte inteligenti, ele sunt percepute mai totdeauna de inconstientul care le emite 
apoi constientului in situatii similare de viaţă cu cele în care au fost date. Felul in care un copil percepe şi 
stochează în inconstient mesajul ascuns al propozitiilor care îi sunt spuse de catre figurile parentale, îi vor 
pecetlui destinul.  

Părinţii îşi educă copiii (pe langa exemplul personal) prin următoarele categorii de propoziţii fraze : 
principii, ordine, atribuiri, porunci (injoncţiuni), contraporunci (contrainjoncţiuni), programe şi 
permisiuni.  

Unele din aceste tipuri de fraze pot contine mesaje ambivalente (frazele exprimate la momente 
diferite în contexte diferite şi cu înţeles opus) sau disjuncte (două enunţuri în aceeaşi frază care se exclud 
reciproc). Acest gen de mesaje sunt considerate a fi responsabile pentru schizofrenizarea copilului.  

Se considera ca la nivel nonverbal, mesajele parentale sunt date pana la varsta de 3 ani. Din motive 
didactice si terapeutice, aceste mesaje au fost ordonate pe categorii si redate textual desi majoritatea sunt 
percepute ca senzatii. Terapeutii sunt intens preocupati de mesajele distructive, care pot induce copilului 
patologia psihica de mai tarziu.  

„Cei şapte ani de acasă “ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 
vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă 
frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu 
să deţină rolul principal. Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă 
sau în societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare 
în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic 
la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza a acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm.  

A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al 
societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  

 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele obiective care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în 
familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe 
urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. La inceput prin imitaţie şi mai apoi suficientă practică, copilul 
deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică 
şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul sa 
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raspundem, trebuie să ne aşteptăm rândul sa iesim la tabla, trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. Cuvintele magice „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, Iarta-ma isi 
ating intotdeauna scopul. Pentru a le folosi, un copil are nevoie să le audă şi din partea adulţilor din jurul 
lui.  

Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn 
de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp 
– între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă.  

 Totusi sa nu uitam ca e important, ca independenta copiilor sa fie si ea stimulata. Daca in mica 
copilarie e mereu altcineva care sa ia deciziile in locul lui, copilul va tinde spre una din cele doua extreme: 
ori va incerca totul, ca sa-si afirme independenta, ori va evita totul, dintr-un exces de prudenta. Pe cand, 
daca e obisnuit de mic sa infrunte niste situatii si sa faca niste alegeri (evident, pe masura lui, si controlate 
de adult) ii va fi mult mai usor sa ia hotarari in ceea ce-l priveste..  

 Bineînţeles că toate obiectivele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi 
reuşite. Şi că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, 
precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai 
copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul 
multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa si exemplul personal, iar eforturile susţinute 
nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
Bibliografie 
Cum să ne creștem copiii?, Danion Vasile, Editura Sophia, București, 2012  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PACURAR ALINA 
SCOALA GIMNAZIALA CULCIU MARE 

JUD. SATU MARE 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
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acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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COPILUL ŞI FAMILIA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PAIU MIRABELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ONESTI 

 
Atmosfera din familie este, pentru copil, soarele, apă, căldura şi solul pentru o plantă. Un copil nu are 

nevoie numai de mâncare pentru trup, ci şi de hrană pentru suflet, de aceea, armonia căminului, drgostea şi 
înţelegerea dintre părinţi, prezenţa şi atenţia lor, atitudinea lor dreaptă şi nepărtinitoare faţă de copii, 
sentimentul de unitate a familiei contează mai mult decât toate jucăriile şi bunataţile din lume, decât cele 
mai exotice vacanţe şi cele mai frumoase hăinuţe.  

Atmosfera din familie este generată de relaţiile dintre soţi, pe de o parte, şi de relaţiile dintre copii şi 
fiecare părinte, pe de altă parte, dar nota de fond este dată de dinamica relaţiei dintre părinţi.  

Dacă între parinţi există dragoste şi înţelegere, respect şi încredere, familia va reprezenta pentru copil 
un safe heaven, un tărâm al siguranţei şi echilibrului emoţional unde se dezvoltă pe toate planurile. În sânul 
unei astfel de familii copilul se va simţi mereu în siguranţă, iubit, ocrotit, sprijinit, protejat. Respectul pe 
care părinţii şi-l poartă unul altuia va contagia şi copilul. Tandreţea şi gingăşia relaţiei soţ- soţie sau mamă- 
tată va fi un model pentru relaţia copilului cu părinţii săi, dar şi pentru el, ca viitor adult, în relaţia cu 
partenerul/partenera sa.  

Când, dimpotrivă, repectul dintre soţi lipseşte, când aceştia se poartă urât, necivilizat, unul cu altul, 
copii vor împrumuta acest tip de comportament faţă de părinţi, dar şi mai târziu, faţă de soţii/soţiile lor.  

De asemenea, o relaţie soţ/soţie rezervată, chiar glacial, va fi un model pe care copilul îl va urma în 
viaţa de adult.  

Mamele fericite în plan conjugal au mai multă rabdare şi manifestă mai multă sensibilitate în relaţia 
cu copilul decât cele care au relaţii tensionate cu soţii sau nu se simt sprijinite suficient de aceştia în 
creşterea copiilor. Copiii mamelor fericite în relaţia de cuplu au, prin urmare, mai multe şanse de a dezvolta 
o relaţie de ataşament de tip securizat, deci de a fi mai fericiţi, de a se mai iubiţi şi în siguranţă în raport cu 
mama.  

De asemenea, taţii fericiţi în relaţia conjugal sunt mai implicaţi şi de asemenea mai suortivi în 
creşterea copilului decât cai care nu se simt confortabil în relaţia cu mama.  

Copiiii cuplurilor armonioase sunt mai cooperanţi şi se dezvoltă mai bine decât cei ai cuplurilor în 
care relaţiile sunt încordate, chiar antagonice. Nu numai că se dezvoltă mai bine, dar riscurile să aibă 
tulburări de comportament în adolescenţă şi tulburări malodaptive scade scade considerabil la copiii 
cuplurilor fericite.  

Pe de altă parte, nu este mai puţin adevărat că şi copiii care se comport neadecvat, care au o atitudine 
sfidătoare la adresa părinţilor cu temperamente dificile, necooperanţi, vor determina o tensionare a relaţiei 
soţ- soţie, purtându-se ajunge la certuri şi chiar rupturi conjugale.  
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GESTURI FIREȘTI IN SOCIETATE 
 

PROF. INV. PRIMAR PAL EMEȘE 
 
Regulile de etichetă și-au făcut apariția de-a lungul secolelor la curțile principilor europeni, scopul 

lor fiind să stabilească o ierarhie socială, dar și un model de comportament rafinat, propriu unei elite 
politice. Pentru omul secolului XXI, confruntat cu numeroase transformări sociale, tehnologice, economice, 
etc, codurile de etichetă din trecut par aproape niște ciudățenii. Totuși, o adaptare la contextul actual ne 
poate oferi cheia pentru un comportament civilizat și elegant. De exemplu – sărutul mâinii este perceput, 
astăzi, drept un gest desuet, dar ceva din ritualul din trecut a rămas: un domn așteaptă ca o femeie să îi 
întindă mâna, când fac cunoștință; schițează primul gestul de salut, pe stradă, chiar dacă nu mai duce mâna 
la pălărie. Respectul față de celălalt, discreția și toleranța sunt poate cele mai importante reguli pe care ar 
trebui să le reținem, ele nu au vârstă și nu se demodează niciodată.  

O persoană civilizată, fie că vorbim de o doamnă sau un domn, salută atunci când intră într-o încăpere 
sau când se întâlnește cu un cunoscut pe stradă, răspunde cu „bine, mulțumesc” când este întrebată ce mai 
face, nu își povestește în public problemele, își cere scuze cu sinceritate și nu doar de dragul convențiilor 
sociale. Mulțumesc, poftim, te rog, scuză-mă sunt expresii care caracterizează un comportament civilizat.  

Invitatul ideal este politicos cu gazdele, le respectă intimitatea, nu pune întrebări stânjenitoare, nu are 
pretenții absurde, nu sosește mai devreme în vizită, dar nici nu se lasă așteptat. O persoană de bun gust nu 
se descalță niciodată în vizită și nici nu își obligă oaspeții să facă așa ceva, chiar dacă în joc este un covor 
în nuanțe pastel sau parchetul proaspăt lustruit. Regula se aplică și când în casa sunt copii.  

Presați de timp sau de probleme financiare, poate nu avem resursele necesare pentru un cadou 
sofisticat, totuși nu trebuie să uităm niciodată buchetul de flori pentru amfitrioană. Uneori, este bine să 
abandonăm clasica sticlă de vin și să ne orientăm spre cadouri inedite – o colecție de ceaiuri de calitate, 
dulciuri rafinate, un obiect legat de hobby-urile gazdei. Scopul este să facem plăcere gazdei și să îi 
mulțumim pentru tratația oferită, nu „să ne dăm mari” cu cadoul respectiv. La masă, așteptăm invitația 
gazdei și o lăsăm să se așeze prima, tot ea fiind cea care gustă mai întâi din mâncare. Dintre gesturile 
impardonabile fac parte: coatele puse ostentativ pe masă, consultarea telefonului mobil (dacă avem o 
urgență, ne scuzăm și ne ducem să vorbim în altă cameră), vorbitul cu gura plină, fumatul în timpul mesei, 
etc.  

Eliminarea formalităților, în viața profesională, nu este o problemă dacă ea este agreată de ambele 
părți. Șeful care își tutuiește angajații, dar dorește ca toată lumea să i se adreseze cu „domnule director”, 
profesorul care își tratează de sus elevii sau studenții, funcționarul care ne tutuiește fără măcar să ne 
cunoască sunt câteva exemple care nu vizează doar codurile comunicării profesionale, ci și lipsa de respect 
față de celălalt. Adresarea la persoana a doua plural și utilizarea unor formule oficiale nu sunt “prețiozități”, 
individualitatea și intimitatea celuilalt trebuie respectate. Este bine să dăm dovadă de tact atunci când 
propunem renunțarea la un ton profesional, iar toată lumea să accepte ideea.  

Studii recente insistă asupra faptului că rolul manierelor actuale este acela de a face să conviețuiască 
individualități din ce în ce mai bine conturate. Toleranță și celebra butadă „libertatea mea se sfârșește acolo 
unde începe libertatea celuilalt” sunt ideile care ar trebui să se afle în centrul discuțiilor legate de educație 
și maniere.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 

 

 PROFESOR, PALADE MADALINA-ANA 

LICEUL TEORETIC SPIRU HARET, MOINEȘTI 
 

Educating the mind without educating the heart is no education at all, așa nuanțează Aristotel 

importanța educației în dezvoltarea fiecăruia dintre noi.  

 

Educația, fie ea dobândită direct –prin achiziționarea conștientă și voluntară de informații, fie ea 

indirectă-prin experimentare este singura valoare autentică ce nu poate fi furată, copiată, denaturată. Atunci 

când un copil se naște, adultul este responsabilizat sa-l protejeze, hrănească și nu în cele din urmă sa il 

iubească frumos și cu valoare.  

 

Pe măsură ce copilul crește, fiecare adult dorește să ofere atât suportul emoțional cât și cel financiar. 

Sintagma cei șapte ani de acasă este adesea folosită pentru a reliefa conduita unei persoane într-un anumit 

context, iar potrivit vorbei populare este oglinda familiei, famila fiind primul impact, modelul autentic si 

natural al formării copilului –adult. 

 

Aceasta etapă, a celor șapte ani de acasă definește pe deplin viitorul adult, constituind baza definitorie 

ce iși pune amprenta asupra dezvoltării sale motrice, afective si intelectuale. Cei șapte ani de acasă 

reprezintă oportunitatea noastră de ne învăța copii ce înseamnă respectul, toleranța, compasiunea, 

acceptarea și nu în ultimul rând iubirea.  

 

Cei sapte ani de-acasa sunt esentiali in formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada in care 

micutul deprinde obiceiuri sanatoase si maniere elegante.  
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PROIECT DE PARTENERIAT ,,ȘCOALĂ-FAMILIE !” 
 

PROF. INV. PRIMAR, PALCONI LILIANA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN",  

ZABRANI, JUDEȚUL ARAD 
 
Proiectul de parteneriat durează pe întreg ciclul școlar și are că obiectiv general:  
- Îmbunătățirea rezultatelor școlare (capacități, competențe, atitudini) prin participarea părinților la 

activitățile desfășurate în parteneriat cu școală până la sfârșitul întregului ciclul școlar.  
Obiective specifice:  
- relizarea unei comunicări optime între părinți și cadrul didactic; 
- înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării școală –familie; 
- creșterea gradului de implicare a părinților în toate activitățile școlare și extrașcolare; 
- cunoașterea de către părinți a posibilităților și nevoilor psiho –fizice ale copiilor; 
- învățarea unor deprinderi și tehnici de muncă intelectuală sub formă de activități comune elevi - 

părinți – învățător; 
- schimbarea mentalității neadecvate a unor părinți față de școală; 
Rezultate așteptate: - îmbunătățirea situației școlare a elevilor; 
 - să-i alocăm mai mult timp copilului nostru:  
 - consolidarea abilităților de comunicare părinte – învățător:  
Rezultate țintă: - să crească numărul de participanți la ședințele cu părinții pe clasa:  
 - să crească numărul părinților care își ajută copiii la efectuarea temelor:  
 - creșterea gradului de responsabilitate atât din partea părinților, cât și a învățătorului ( comunicare 

mai ușoară) 
Impactul asupra copiiilor: ,,CU PĂRINȚII DE PARTEA MEA –NIMIC NU POATE DA 

GREȘ!” 
Fiecare părinte a primit din partea mea o scrisoare –invitație de a participa la derularea proiectului de 

prteneriat ȘCOALĂ –FAMILIE, invitație pe care am încheiat-o cu următoarele cuvinte ,,SUCCESUL 
COPIILOR NOȘTRI DEPINDE DE NOI!” Va aștept cu drag, Liliana Palconi..  

Spre surprinderea mea, toți părinții au răspuns pozitiv invitației mele, s-a incheieat acordul de 
parteneriat între scola și familie, s-au propus teme, s-au supus la vot și ne derulăm temele în bună armonie.  

Fiindcă suntem în prag de sărbătoare, o sărbătoare plină de emoție în care o sărbătorim pe MAMA –
ființă cea mai dragă, am convocat tăticii alături de copii, am împletit împreună dragostea pentru mama în 
lucrările realizate. A fost o atmosfera plăcută, pe chipul fiecărui copil citeai emoția, fericirea, împlinirea ! 

În cadrul proiectului educațional ,,Mama –ființă dragă! Am avut un singur scop: sensibilizarea și 
dezvoltarea sentimentelor de dragoste, respect și admirație față de cea mai iubita ființă –MAMA. 
Părinții ( doar tăticii ) au răspuns pozitiv la mesajul sensibil pe care l-au primit pe invitația concepută 
împreună cu albinutele mele (elevii).  

 Am format atelierele și am pornit la treaba: 1. Ramă –foto; 
 2. Manutele inimioară;  
Anexez alăturat pozele relizate în timpul activității:  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PALCU – SOCACIU MELITA 
 GRADINIȚA P. P, NR. 1, SANTANA 

 LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN HELL” SANTANA, ARAD 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL EDUCAȚIEI IN FAMILIE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA “SIMION BARNUȚIU” ZALAU 
ÎNVAȚATOARE PALI-KIS IRINA-EVA 

 
De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor, 

care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, 
societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți.  

Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, 
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.  

Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara 
și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 
iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, 
simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare 
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează 
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.  

Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formează 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, 
soarele) pentru bunăstarea organismului.  

Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor 
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.  

Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a 
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.  

Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de 
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii 
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu 
corespunde acestui model ideal.  

În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care îşi 
însuşeşte limbajul.  

Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de 
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi 
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc. ).  

Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să 
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul 
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.  

Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada 
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, 
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să 
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.  

La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de 
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să 
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.  

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 
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Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  

Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care 
copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportament: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru 
copil.  

Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi de ce, ce e drept şi ce e nedrept, ce e 
frumos şi ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie exemple demne de urmat.  

Ceea ce învaţă în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului 
său şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun 
coleg şi prieten.  

Educaţia artistic-estetică şi înţelegerea valenţelor spirituale ale umanităţii trebuie să vină în 
completarea celorlalte tipuri de educaţie, pentru a stimula creativitatea copilului şi a-l ajuta să treacă de la 
o înţelegere a lumii axată pe propriile nevoi şi plăceri la o înţelegere mai completă a lumii, a universului şi 
a resorturilor profunde care guvernează viaţa, în ansamblul ei şi societatea umană.  

Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă în 
colectiv și prin colectivul de copii.  

1289

 



EDUCATIA IN FAMILIE – CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. Î. ÎNV. PREŞCOLAR PALL ENIKO 
G. P. P. NR. 3 TG. SECUIESC, JUD. COVASNA 

 
Ca prima verigă a sistemului educativ familia are responsabilităţi clare si diverse. Întrebarea care se 

pune este, daca familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităţilor educative, dacă este 
pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  

Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-şi îndeplinească consecvent 
responsabilităţile educative faţă de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizând rolul de 
factor educativ. Alte familii, deşi doresc să asigure educaţia corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea 
psihopedagogică, experienţa sau chiar modelul ce ar fi trebuit să primească şi ei la răndul lor ca copil..  

Suntem convinşi că majoritatea părinţilor îşi doresc să crească copii sănătoşi şi fericiţi. Dar, oare, toţi 
ştiu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a creşte astfel? Care sunt ingredientele care ne asigură 
sănătatea şi fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia şi care îi asigură 
succesul în viață? 

Rolul educaţiei realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază şi competenţe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluaţi de către şcoală, pentru instruirea didactică. Familia pregăteşte şi 
susţine copilul din punct de vedere academic (în afara şcolii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau 
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia 
este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. Există situaţii când părinţii fie nu au 
mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de 
toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele 
mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii) şi se mulţumesc doar să dea bani pentru 
rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de timp, superficialitate etc. ).  

Ce se întâmplă dacă părinţii nu ştiu ce au de făcut, nu sunt conştienţi de importanţa fiecărui aspect, 
nu sunt preocupaţi sau sunt prea ocupaţi cu alte probleme şi lasă dezvoltarea intelectuală a copilului lor în 
seama altora – bunici sau bone care nu întotdeauna ştiu sau nu au chef să se ocupe de aceste aspecte, 
instituţii în care nu există o educaţie personalizată sau, cel mai rău, a televizorului sau străzii şi „mamei 
întâmplarea”? 

În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a 
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii 
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.  

Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare 
de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă cerinţelor.  

Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare.  
Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală 

cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie 
şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme, 
inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.  

Copilul nu poate discerne şi nu se poate adapta corect la diversele situaţii de viaţă, îşi formează 
deprinderi greşite şi este afectat pe plan emoţional pe termen lung.  

Aşa cum am arătat mai sus, familia are un rol deosebit de important în dezvoltarea copilului, nu numai 
în primii ani de viaţă, ci şi pe parcursul întregii perioade şcolare, până la intrarea în viaţa adultă. Există 
mulţi factori care pot conduce la apariţia unor probleme în dezvoltarea armonioasă a copilului şi, din 
nefericire, nu toate familiile pot fi considerate un mediu propice pentru creşterea unui copil.  
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Din nefericire, în condiţiile societăţii moderne, atât datorită presiunilor economice, evoluţiei 
tehnologiei cât şi modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulţi părinţi „rămân corigenţi” la 
capitolul dezvoltării armonioase a copiilor, transferând apoi, uneori în întregime, această responsabilitate 
sistemului educativ – grădiniţei, şcolii.  

 
Bibliografie:  
1. „Sănătatea și educația, domenii de convergență”, Membrii Consorțiului ACORD, București, 20 
2. Mitrofan, I., Mitrofan, N., Familia de A la Z, Mic dictionar al vieții de familie, Editura Științifică, 

București, 1991 
3. Stănciulescu, E., Sociologia educației familiale, vol. I, Editura Polirom, Iași, 19 
4. Colectia revistelor ,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
 PROF. PALOŞ CLAUDIA DANIELA 

GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 19,  
DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINŢI 

 
 “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 

1292

 



împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu? “Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
 

1293

 



FAMILIA – CEA DINTAI SCOALA 
 

PANA DELIA, PROFESOR,  
ŞCOALA GIMNAZIALA ANISOARA ODEANU, LUGOJ 

 
 Şcoala trebuie percepută ca o instituţie unde se comunică şi se învaţă, scopul fiind nu doar reuşita şcolară, ci 

reuşita în toate condiţiile şi în toate momentele vieţii. Pentru un succes în educaţie, familia trebuie să colaboreze cu 
şcoala, să cunoască cerinţele specifice ei, să creeze condiţiile necesare activităţii de învăţare a copilului, precum şi 
să controleze îndeplinirea programului zilnic. Rolul familiei este însă si acela de a consolida deprinderile moral-
civice, conduita civilizată, facilitarea condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor copilului.  

 Familia este prima „şcoală” a viitorului cetăţean, dar odată ce copilul trece pragul şcolii, influenţa 
familiei nu scade şi nu devine secundară. Între cei doi factori există o strânsă legătură realizată prin diferite 
forme de colaborare. Creşterea randamentului elevului e o sarcină de care răspunde şi şcoala şi familia. 
Obiectivele educaţionale nu pot fi realizate decât prin efortul celor doi factori educativi. Cooperarea 
părinţilor cu şcoala presupune recunoaşterea de către părinţi a autorităţii şcolii, respectiv a învăţătorului. 
Părinţii trebuie să fie conştienţi de faptul că centrul de dirijare şi coordonare a tuturor tipurilor de activităţi 
educaţionale este şcoala. Ei trebuie atraşi alături de şcoală prin forme variate de activitate, determinându-i 
să colaboreze activ, acceptând rolul de prim educator. Părinţii vor înţelege că regulile de educaţie diferă de 
la o familie la alta în funcţie de copil, de problemele familiei, de concepţia familiei despre viaţă şi împlinirea 
ei.  

 Părinţii trebuie să petreacă mai mult timp cu copiii, să le acorde mai multă atenţie să afle care sunt 
problemele şi cum pot fi rezolvate. Ei trebuie să cunoască posibilităţile propriilor copii, să-i încurajeze, să-
i laude cât mai des, să-i recompenseze, dar să le stabilească şi limite, să-i pedepsească. Între recompensă şi 
pedeapsă trebuie să existe un echilibru. Părinţii trebuie să vadă din ce cauză a greşit copilul, să-l facă să 
înţeleagă unde a greşit Asta se poate întâmpla doar dacă petrec mai mult timp cu copiii, le acordă mai multă 
atenţie, comunicarea dintre părinte şi copil e bună şi permanentă, iar părintele prezintă interes faţă de ceea 
ce povesteşte copilul.  

Ataşamentul între membrii unei familii trebuie să existe, chiar dacă uneori între părinţi există 
neînţelegeri. Unii părinţi uită sau nu ştiu că în familie se formează stiluri, modele de comunicare şi 
interacţiune, limbajul, valorile, atitudini şi comportamente specifice vieţii sociale. Orice părinte încearcă să 
ofere copilului o educaţie aleasă, dar uneori uită un lucru esenţial : comportamentul copilului este influenţat 
de comportamentul părinţilor în interiorul cuplului.  

 Totul începe cu neglijenţa părinţilor, grija prea mare pentru ziua de mâine îi face pe aceştia să-şi 
scape copiii de sub control şi să nu mai dea atenţie nevoilor şi modului de comportare al copiilor.  

Copiii pun în practică ce văd la televizor, în jurul lor şi în familie: violenţa, neglijenţa, dezinteresul, 
răzbunarea. Părinţii trebuie să-şi supravegheze copilul de la distanţă, înlăturând prieteniile nepotrivite. 
Anumiţi părinţi nu cunosc influenţele mediului în educarea propriilor copii. De vină pot fi: societatea, 
vremurile, grijile de zi cu zi sau poate chiar indiferenţa. Familia trebuie să aibă disciplina ei. Este o problemă 
când o măsură luată de un părinte este contrazisă de celălalt părinte. Atunci când apare o situaţie de criză, 
părinţii nu trebuie să-şi pedepsească copiii fără să le arate adevăratele motive.  

 Când sunt probleme în familie, acestea se răsfrâng şi asupra rezultatelor şcolare. Atât un randament 
bun al elevului cât şi eşecul au cauze care trebuie căutate şi acasă, nu doar la şcoală sau în anturajul 
copilului. Cele mai frecvente ar putea fi : climatul educativ necorespunzător, stiluri neadecvate de educaţie, 
lipsa unităţii de opinie intre părinţi; aşteptările părinţilor mult peste posibilităţile reale ale copilului. Mai 
poate fi vorba şi de slaba autoritate a părinţilor sau controlul redus asupra activităţilor zilnice ale copilului, 
asupra modului de petrecere a timpului liber, asupra grupului de prieteni. Neînţelegerile între părinţi sau 
chiar separarea acestora, lipsa comunicării şi timpul insuficient acordat copiilor se întâmplă în multe din 
familiile de azi. Adevăratele probleme majore apar însă când comportamentul părinţilor este deviant 
(alcoolism, agresivitate, infracţiuni), când întâlnim situaţii materiale deficitare şi un nivel cultural, igienico-
sanitar scăzut. Iată de ce marea problemă a şcolii de azi este disciplina, lipsa educaţiei familiale, lipsa 
minimului de moralitate.  
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 Cu un astfel de bagaj copilul intră în mediul şcolar, după ce a fost în contact cu mediul familial şi 
societatea. Mediul şcolar este pentru copil primul mediu socializator organizat. Astfel se introduce în 
relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială, sunt adoptate anumite reguli de convieţuire cu 
ceilalţi, se creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui, îl familiarizează pe copil cu 
grupul, încurajează interacţiunea şi ideea de apartenenţă, şi nu în ultimul rând îl obişnuieşte pe copil cu 
programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de existenţă.  

 După un timp de acomodare cu noul mediu se observă o separare a copiilor în trei categorii : copii 
care din încăpăţânare sau neînţelegere refuză la început sfaturile, ei ajungând să facă o mulţime de greşeli, 
să-şi formeze greşit caracterul ; copii care se prefac că sunt de acord cu sfaturile primite, dar nu le urmează 
dovedind ipocrizie ; copii ascultători care înţeleg că este spre binele lor să primească şi să aplice sfaturile.  

 Oricât de perfect ar fi un sistem de educaţie, el rămâne insuficient dacă nu e sprijinit de părinţi. 
Deoarece copilul petrece cea mai mare parte a timpului în familie, efectul educativ va fi deformat sau chiar 
anulat în cazul că întâmpină rezistenţa părinţilor. Grija părintească, dragostea şi modelele cultural 
comportamentale asigură dezvoltarea psihică sănătoasă a copilului. În schimb, atitudinea neglijentă a 
părinţilor – mai ales în familiile dezorganizate- se soldează cu diverse anomalii. Se observă o strânsă 
legătură între randamentul superior al elevilor şi prezenţa activă în şcoală a părinţilor şi invers. Sunt cazuri 
însă, când elevii cu multiple posibilităţi, evoluează lent, fiindcă familia nu prezintă interes. Cauzele unor 
eşecuri şcolare sunt multiple; şcoala are sarcina, dar şi menirea să le depisteze şi să intervină, uneori, când 
este cazul, în situaţii delicate. Un sfat la timp, o îndrumare competentă, vizita la domiciliu sunt mijloace 
care, mai ales la elevii din clasele primare, pot da rezultate favorabile, în creşterea randamentului şcolar.  

 La baza activităţii educative în familie, nu trebuie să stea sfaturile - deşi şi acestea au rostul lor - ci 
modelele, exemplele pozitive. Deci părinţii trebuie să cunoască şi condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească exemplele lor, pentru a fi cât mai eficiente, sub raport formativ: autoritate, unitate de vederi, 
concordanţa dintre exigenţele de ordin moral pe care părinţii le formează şi faptelele lor concrete, exemplele 
pozitive, dragostea şi respectul faţă de copii, conduita prevenitoare, interesul manifestat de părinţi faţă de 
reuşitele copiilor, aprecierea lor pozitivă, alături de modelele pe care le oferă ei înşişi. Sfaturile oferite 
copiilor, vor avea rezultate pozitive, numai dacă vor fi înţelese de aceştia.  

 
Bibliografie :  
- REDIMO, revistă naţională de ştiinţă şi educaţie, editura DIDACTIC PRES, Slatina 
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 EDUCAŢIA ELEVILOR HIPERACTIVI ŞI CU DEFICIT DE ATENŢIE 
 

PANAIT IOANA - PROFESOR INVAȚAMANT PRESCOLAR  
ȘCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL KOGALNICEANU” - BRAILA  

 
 Sindromul deficitului de atenţie cu hiperactivitate – ADHD – reprezintă tot mai mult o problemă de 

sănătate publică, efectele tratării neadecvate având implicaţii deosebit de grave în plan personal şi social. 
Copiii cu ADHD prezintă de regulă un tip de comportament care a fost clasificat de specialişti în două 
categorii principale: slaba capacitate de concentrare a atenţiei şi impulsivitate-hiperactivitate.  

 Conform DSM(Diagnostic and Statistical Manual), o persoană cu Sindromul Deficitului de Atenţie-
Hiperactivitate(ADHD) trebuie să manifeste mai multe simptome din cele doua categorii. Şase(sau mai 
multe) din următoarele simptome ale lipsei de atenţie care persistă de cel puţin 6 luni la un nivel care relevă 
inadaptare sau inconsistenţa cu nivelul de dezvoltare corespunzător vârstei :  

Lipsa atenţiei 
-deseori nu reuşeşte să fie atent(ă) la detalii sau face greşeli din neglijenţă la teme, lucru sau în alte 

activităţi ; 
-are deseori dificultăţi în concentrarea atenţiei în sarcinile de lucru sau la joacă ; 
-deseori nu ascultă, nu este atent(ă) atunci când i se vorbeşte direct ; 
-deseori nu urmează instrucţiunile şi nu reuşeşte să termine temele şcolare(dar nu datorită unui 

comportament opoziţional sau a incapacităţii de a înţelege instrucţiunile) ; 
-are deseori dificultăţi în organizarea sarcinilor şi activităţilor ; 
-deseori evită, refuză, ezită sau manifestă neplăcere în angajarea unor sarcini de lucru care presupun 

un effort mental susţinut(cum ar fi temele în clasă sau temele pentru acasă); 
-pierde deseori lucruri necesare îndeplinirii sarcinilor sau activităţilor(ex: caiete, instrumentele de 

scris, temele pentru acasă, manualele etc. ); 
-este deseori distras(ă) de stimuli externi marginali ; 
-uită des, în activităţile cotidiene ; 
 Şase(sau mai multe) din următoarele simptome ale hiperactivităţii/impulsivităţii care persistă cel 

puţin şase luni la un nivel care relevă inadaptare sau inconsistenţa cu nivelul de dezvoltare corespunzător 
vârstei :  

Hiperactivitatea 
-se joacă cu mâinile deseori sau se mişcă permanent pe scaun; 
-deseori părăseşte scaunul său în sala de clasă(sau în alte situaţii) atunci când regulile o impun să 

rămână aşezat la locul lui(ei); 
-deseori se caţără sau aleargă atunci când acest lucru nu este permis sau potrivit contextului; 
-are deseori probleme în a se angaja în linişte în activităţile de petrecere a timpului liber; 
-pare a fi permanent ,,pe picior de plecare” sau se comportă deseori ca şi cum ar fi ,,propulsat(ă) de 

un motor”; 
-vorbeşte deseori excesiv; 
-deseori se repede cu răspunsuri înainte ca întrebările să fie complet formulate; 
-are deseori dificultăţi în a-şi aştepta rândul; 
-deseori întrerupe sau ,,se bagă” între alţii(ex: intră brusc în conversaţiile sau jocurile altora); 
 Unele simptome ale impulsivităţii/hiperactivităţii sau lipsei de atenţie au apărut înaintea vârstei de 7 

ani. Unele probleme cauzate de simptome apar în două sau mai multe contexte(ex: acasă şi la şcoală). 
Trebuie să fie evidenţe clinice clare ale unor efecte deteriorative în planul funcţionării sociale, şcolare sau 
ocupaţionale.  

ADHD, Tipul combinat: dacă atât criteriile A1 şi A2 sunt întâlnite pentru cel puţin 6 luni.  
 ADHD, Tipul predominant neatent: dacă se întâlnesc criteriile A1, dar criteriile A2 nu apar în 

ultimele 6 luni.  
 ADHD, Tipul predominant hiperactiv/impulsiv: dacă se întâlnesc criteriile A2, dar criteriile A1 

nu apar pentru ultimele 6 luni.  
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 Se poate spune că nu există nici în acest moment un consens asupra cauzelor, testelor sau metodelor 
de tratament optime pentru acest sindrom. Multiple studii au relevat tipul de efecte cu care se confruntă 
copiii care suferă de ADHD: dificultăţi în susţinerea unor activităţi, a urmări detaliile şi indicaţiile, a fi 
atenţi pe durata sarcinilor de lucru, impulsivitate şi agitaţie. Toate aceste caracteristici afectează direct 
performanţele şcolare ale copilului şi, cu toate că aceste comportamente nu reprezintă în sine dizabilităţi de 
învăţare, aproximativ o treime dintre aceşti copii au probleme de învăţare.  

 Copiii cu ADHD sunt marcaţi de incapacitatea de a sta liniştiţi(agitaţia din timpul orelor de curs), de 
a fi atenţi la lecţiile predate şi la sarcinile de învăţare şi sunt tributari consecinţelor acestui tip de 
comportament indezirabil în cadrul culturii şcolare. Problemele care ţin de performanţele şcolare şi de 
interacţiunile sociale au efecte pe termen îndelungat, afectând întreaga viaţă a individului. Aceşti copiii 
sunt expuşi marginalizării de către colegi şi se plasează inevitabil pe poziţii conflictuale cu cadrul didactic, 
prin seria de manifestări incontrolabile. Copiii au o rată mai mare de accidente şi sunt mai expuşi violenţelor 
în grupul de prieteni şi colegi, atât ca agresori cât şi ca victime.  

 Sindromului deficitului de atenţie şi hiperactivitatea implică o serie de simptome care au implicaţii 
în plan social, emoţional şi şcolar. Un prim pas necesar pentru o abordare cu şanse de succes este acceptarea 
condiţiei deosebite a celor care suferă de acest sindrom şi acordarea unui sprijin constant. Poate părea 
simplu, dar comportamentul exploziv, posibilele accese de agresivitate, efortul chinuitor de concentrare a 
atenţiei asupra sarcinilor de lucru şi reacţia deseori impulsivă la frustrările provocate de eşecuri presupune 
din partea părinţilor şi cadrelor didactice deopotrivă empatie, răbdare şi o strategie coerentă de suport. Este 
de notat că numai medicamentele nu asigură în nici un caz o rezolvare pe termen lung în planul ameliorării 
performanţelor şcolare sau dezvoltarea comportamentului prosocial.  

 Experienţa şcolară este deseori o provocare extrem de dificilă pentru elevii cu ADHD. Ei sunt de 
regulă identificaţi imediat şi etichetaţi ca ,,elevi problemă” prin prisma incapacităţii manifestat de a respecta 
regulile vieţii şcolare sau de a se concentra asupra sarcinilor de lucru din clasă. Slabele performanţe şcolare 
şi frecventele întreruperi pe care le cauzează în clasă îi pun deseori în conflict cu colegii sau cadrul didactic. 
Este documentat faptul că elevii care suferă de ADHD au rezultate şcolare mai slabe, iar comportamentul 
şi simptomele specifice implică aplicarea sancţiunilor şcolare. Rezultate consistente în ameliorarea 
rezultatelor şcolare şi controlul simptomaticii specifice au fost date de implicarea directă a tuturor actorilor 
implicaţi în educaţie(familie, şcoală, comunitate) în susţinerea măsurilor ameliorative şi prin diversificarea 
ofertei educaţionale, prin activizarea conţinutului predării. Efortul de a construi un parteneriat activ între 
şcoală şi familie precum şi construirea unei strategii coerente pentru educaţia copilului în cadrul acestui 
parteneriat reprezintă un pas important pentru atingerea obiectivelor urmărite de familie şi şcoală. Strategia 
de întărire a comportamentelor pozitive, deopotrivă acasă cât ţi la şcoală are efecte pozitive pentru evoluţia 
copilului în plan şcolar şi social. Dar acest parteneriat trebuie bazat – conform unui principiu necesar 
oricărui tip de intervenţie pentru copiii cu ADHD – pe o analiză atentă a nevoilor educaţionale specifice, a 
problemelor cu care se confruntă şi a elementelor cu care elevul a rezonat satisfăcător în situaţii anterioare.  

 A avea grijă de un copil cu ADHD nu este o sarcină uşoară, fiind un efort permanent marcat deseori 
de frustrări şi probleme care par la un moment dat copleşitoare. Un principiu care nu trebuie uitat de cadrele 
didactice şi părinţi este că aceşti copii pot învăţa foarte bine şi depinde deseori de capacitatea adultului de 
a identifica soluţiile potrivite pentru a converti simptomele supărătoare în avantaje notabile pentru succesul 
şcolar şi instruirea comportamentului prosocial. Sunt copii care au o condiţie specială, care necesită un 
sprijin constant din partea familiei şi cadrului didactic, o ghidare constantă şi subtilă către interesele şi 
pasiunile copilului, şi sublinierea punctelor interesante în domeniile sau activităţile în care el urmează a fi 
implicat. Duşmanii principali cu care ne confruntăm aici sunt deopotrivă plictiseala şi posibilele tendinţe 
de comportament autoritar sau disciplinarea violentă (violenţa limbajului, tonalitatea, violenţă simbolică şi 
formele extreme de violenţă fizică). Este important a se oferi copilului structura clară şi rutina pentru 
activităţile zilnice. În funcţie de contextul specific, cluburile copiilor, activităţile extraşcolare şi 
concentrarea pe termen lung asupra pasiunilor manifestate de copil reprezintă o posibilă cheie de succes 
pentru viitoarea carieră marcată de energia deosebită şi pasiunea pentru domeniul identificat.  

 Este foarte important ca atunci când apar primele semne sau simptome, părinţii să fie alături de copil, 
tratând cu calm, răbdare problemele cu care se confruntă şi nevoile specifice ale copilului. Energia specifică 
elevilor hiperactivi poate fi convertită în creativitate şi efort pozitiv, iar lipsa capacităţii de concentrare a 
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atenţiei poate fi suplinită prin strategii educaţionale care să le stimuleze curiozitatea. Educaţia imaginativă 
oferă o cale practică pentru organizarea conţinuturilor didactice în funcţie de interesele copilului şi de modul 
în care pot învăţa în mod natural, fără a se plictisi, în cadrul unui proces didactic în care atenţia este 
menţinută prin stimularea imaginaţiei elevului.  

 Educaţia imaginativă este un mod de a preda şi de a învăţa bazat pe angajarea activă a imaginaţiei a 
celor care învaţă. Imaginaţia este abilitatea de a te gândi la ceva ce este posibil într-o manieră care nu este 
constrânsă de prezent şi nu este percepută ca venind de la sine. Este abilitatea minţii de a căuta, oferindu-
ne posibilitatea de a trece dincolo de ceea ce am reuşit deja să facem. Fără imaginaţia umană, nici o cultură 
a lumii nu ar arăta aşa cum arată în prezent şi nici un membru al ei nu ar putea participa şi să contribuie la 
dezvoltarea ei. Educaţia imaginativă este o teorie nouă care a demonstrat în practică capacitatea de a oferi 
soluţii viabile şi pentru elevii care au dificultăţi deosebite în învăţare, aşa cum sunt cei cu ADHD.  

 Dacă nu este abordată coerent şi responsabil, copiii cu ADHD şi problemele asociate de 
comportament sunt expuşi unor riscuri ridicate de marginalizare socială, de eşec şcolar, delincvenţă 
juvenilă, consum de alcool şi droguri, comportamente antisociale şi accidente. Deseori, impactul şi efectele 
ADHD se dezvoltă dramatic în perioada adultă.  

 În mod cert, ADHD este văzută drept o tulburare și nu drept o boala, nu este o sentinţă de 
marginalizare şi eşec după cum nu este în sine nici un handicap. Cu metode potrivite, cu sprijin şi înţelegere, 
cu o strategie comprehensivă adecvată, simptomele specifice hiperactivităţii pot fi convertite în avantaje 
importante pentru succesul şcolar şi ulterior, profesional.  

 BIBLIOGRAFIE:  
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 CEI 7 ANI DE ACASĂ! 
 

PROF. PANC GEORGIANA CĂTĂLINA  
LICEUL TEORETIC NR. 1 BRATCA, JUD. BIHOR 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Copiii învaţă prin imitare. Îi observă pe adulții din jurul nostru și le imită gesturile, atitudinile, 
comportamentele. Când ei vor vedea adulți nefericiți, vor deduce faptul că acesta este modul corect de a 
trăi, iar fericirea nu este un obiectiv în viaţă.  

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

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

În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

 PROF. PANDI MARIA  
 SCOALA GIMNAZIALA BOTIZ SATU MARE 

 
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă” 

 Dar care sunt, concret, metodele prin care un pãrinte își poate educa copilul în aceastã perioadã a 
vieții sale? 

De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie 
cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite. În acest sens, codul bunelor maniere vine 
în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu 
siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important este ca părinții să respecte cât mai mult formulele 
de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii îi vor imita cu precizie de 90%.  

Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă 
micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”, 
„poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în momentele 
în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă.  

 Aveţi grijă cum vorbiţi în preajma copiilor, deoarece ei adoptă acelaşi limbaj ca adulţii.  
- Spuneţi-le copiilor să se adreseze adulţilor cu un anumit grad de formalitate, precum „doamnă” sau 

„domnule”, cu excepţia cazurilor în care cei mari îi roagă să le spună altfel.  
- Învăţaţi-i cum să salute sau să se prezinte corect, cum să se comporte în public şi de ce nu este bine 

să întrerupă o discuţie.  
- Felicitaţi copiii de fiecare dată când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, pentru că în 

acest mod vor reţine mult mai repede.  
-Atunci când mergi cu cel mic în locuri publice, țipetele și urletele lui nu vor face altceva decât sã 

atragã atenția asupra ta într-un mod negativ. Trebuie sã îi explici celui mic cã nici lui nu i-ar plãcea sã fie 
deranjat atunci când vrea sã doarmã de exemplu. Spune-i cã dacã îl nemulțumește ceva țipetele și crizele 
de nervi nu îl vor ajuta sã obținã nimic, din contrã. Descoperã ce îl supãrã și cãutați soluții împreunã. Pentru 
a preveni astfel de comportamente pe viitor nu trebuie sã cedezi când cel mic face crize de nervi în public.  

Pãrinții au o foarte mare influențã asupra copiilor în primii 7 ani de viațã, când le transmit celor mici 
propriile valori pe care urmeazã sã le respecte și ei o datã cu integrarea în societate, acolo unde își vor 
asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, sã le transmitem micuților învãțãmintele pe care le 
considerãm noi necesare și care îl vor ajuta sã fie un om respectuos și demn de respect la rândul sãu.  

 
Bibliografie:  
https: //www. Desprecopii 
http: //www. consultanta-psihologica. com 
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STUDIU DE SPECIALITATE:  
 

COPILARIA ȘI CEI ȘAPTE ANI DE ACASA IN LITERATURA ROMANA 
 PROF. PANDURU ANCA-GIORGIANA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 

 
 Literatura este un tărâm de basm la poarta căruia nu ar trebui niciodată să încetăm să batem. Creatorii 

ei au ajuns cei mai de seamă bijutieri ai limbii române. Cuvinte meșteșugite, teme și motive literare respiră, 
laolaltă, prin porii fiecărei pagini zugrăvite de vârful peniței lor. E greu să alegi … însă, dintre toate, una 
singură m-a cucerit pentru totdeauna: copilăria – vârsta sfântă a creatorului.  

Cine nu-și aduce aminte de șturlubaticul Nic-a lui Ștefan a Petrei? Cine poate uita pe curajoasa Lizuca 
și pe prietenul ei Patrocle? Cine nu a râs de răsfățații literaturii române, Goe și Ionel Popescu? Sau e oare 
cineva care nu a cutreierat păduri, precum o făcea Eminescu în versurile sale? Eu cred că nu, și, tocmai de 
aceea, evocarea copilăriei rămâne o temă care se adresează tuturor: cititorului mărunt ce abia descifrează 
slovele, adultului, aflat mereu în căutare de noi răspunsuri sau venerabilului lector care-și potrivește mai 
bine ochelarii și se lasă purtat pe aripile trecutului.  

Copilăria rămâne lumea miracolului și a magiei, o insulă a fericirii spre care toată lumea se îndreaptă, 
fiindcă Măria–Sa, Copilul știe să se facă cea mai plăcută gazdă din lume. Unul dintre simbolurile acestui 
univers este și Nică, cel care ne invită într-o lume fără vârstă, o lume a jocului, a inocenței, căci prin el, Ion 
Creangă, a impus în literatura română mitul copilăriei fericite, a” copilăriei vesele și nevinovate”, după care 
omul matur suspină la fiecare început de capitol: ,,Stau câteodată și-mi aduc aminte ce vremi și ce oameni 
mai erau prin părțile noastre pe când începusem și eu, drăgăliță – Doamne, a mă ridica băiețaș la casa 
părinților mei …”. Opera Amintiri din copilărie este, așadar, ,,povestea” vârstei inocente evocate nostalgic 
într-un neobosit monolog în care eroul ei apare, deopotrivă, ca personaj și ca narator. Făcând referire la 
această operă, Jean Boutiere observă: ,,Creangă scrie cartea retrăirii unei vârste cu sentimentul reîntoarcerii 
acasă dintr-un exil neînduplecat. ” 

Pentru Nică, atmosfera generală a universului copilăriei este aceea de mare sărbătoare populară, în 
care domnește veselia, iar între oameni s-a statornicit sentimentul egalității ca în timpurile mitice. Este o 
vârstă de aur, în care humuleștenii își trăiesc existența ca și cum s-ar afla sub un clopot cosmic: harnici și 
aflați mereu pe drumuri, ocupându-se de industria țesutului și cu micul comerț. Țăranii din Humulești sunt 
înfățișați și în alte momente: ale duminicilor cu hore și plimbări, ale sărbătorilor de iarnă sau ale hramurilor 
bisericești, când ,,se ținea praznicul câte o săptămână întreagă”, ospățul căpătând astfel dimensiuni 
homerice. Imaginea copilăriei se oglindește mai ales în întâmplările la care Nică ia parte, în năzdrăvăniile 
pe care le săvârșește (furatul cireșelor, a pupezei din tei, tăvălirea cânepei mătușei Mărioara, scena de la 
scăldat), căci eroul lui Creangă era ,,vesel ca vremea cea bună” și ,,copilăros ca vântul în turbarea sa”. Nu 
rămâne nicio urmă de îndoială că Amintiri din copilărie este o carte de căpătâi pentru literatura română, o 
ofrandă adusă copilăriei, în care autorul ei povestește istoria unei vârste de aur în mediul țărănesc al 
Humuleștiului: ,,Aşa eram eu la vârsta copilăriei, la vârsta cea fericită şi aşa cred că au fost toţi copiii de 
când lumea şi pământul”.  

O altă abordare a temei, de data aceasta la granița dintre real și fantastic, ne-o oferă Mihail Sadoveanu 
în cartea sa Dumbrava minunată. Lizuca adoarme în dumbrava din pădure și se visează în lumea basmelor, 
pornind într-o aventură a cunoașterii împreună cu prietenul ei nedespărțit, cățelul Patrocle. Poate vorbi cu 
florile și cu toate vietățile pădurii, o întâlnește pe domnița prichindeilor, care o poartă în lumea feerică a 
basmelor, sau îi povestește despre Strâmbă–Lemne, Sfarmă–Piatră și alți uriași din timpuri străvechi. Citind 
Dumbrava minunată avem impresia că am pătruns pe un tărâm magic presărat cu vise și tivit cu imaginație, 
căci Copilăria este, fără doar și poate, partea tangibilă din Paradis.  

Despre vârsta cea fericită a copilăriei amintește și marele nostru poet, Mihai Eminescu în versurile: 
,,Fiind băiet, păduri cutreieram / Şi mă culcam ades lângă izvor, / Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam 
/ S-ascult cum apa sună-ncetişor, / Un freamăt lin trecea din ram în ram / Şi un miros venia adormitor; / 
Astfel ades eu nopţi întregi am mas, / Blând îngânat de-al valurilor glas. ’’ 
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Se pare că fiecare din noi ne întoarcem la această perioadă lipsită de griji, petrecută într-un colț de 
Rai, căci la Eminescu natura este văzută ca un spațiu protector, menită să-ți încânte simțurile și să facă să-
ți tresalte sufletul.  

O schimbare de registru aduce scriitorul I. L. Caragiale, care zugrăvește în stilul său inconfundabil, 
în Vizită și D-l Goe…, tipul copilului răsfățat, obraznic și egoist, dezvăluid astfel efectele negative ale 
educației prost primite de odraslele unor familii înstărite. Contrastul dintre aparență și esență, diferența 
dintre ceea ce sunt și ceea ce vor să pară personajele, constituie la acest prozator o sursă inepuizabilă a 
comicului, dublată de o doză de ironie resimțită pe tot parcursul lecturii.  

Cu toții ne-am întrebat poate ce au atât de special personajele lui Caragiale sau ce le face nemuritoare. 
Din punctul meu de vedere răspunsul este simplu. Există un Ionel la tot pasul, care să se amestece în discuția 
celor mari, tutuindu-i fără resentimente, comportându-se necivilizat sau făcând farse proaste musafirilor. 
Nici epoca lui Goe nu a apus. Să nu mai existe oare copii care sunt răsplătiți pe nedrept cu diferite vizite 
sau excursii, prilej cu care familia vrea să-și demonstreze responsabilitatea? Nu știm dacă Goe și-a teminat 
vreodată studiile sau a promovat clasa în anul respectiv, însă comportamentul său demonstrează o educație 
necorespunzătoare, atâta timp cât el vorbește urât, jignindu-și familia: ,,Vezi că sunteți proaste amândouă”. 
Are un ton impulsiv, îi lipsește răbdarea ( ,,mam’mare, de ce nu vine?… Eu vreau să vie!”), țipă, urlă și 
bate din picioare când îi zboară pălăria: ,,–Să oprească! Zbiară și mai tare Goe, bătând din picioare. Mi-a 
zburat pălăria! Să oprească!!!”, toate acestea fiind rezultate ale răsfătului și ale proastei creșteri primite în 
familie. Ca și cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, comportamentul său este încurajat, faptele sale sunt 
răsplătite cu laude și sărutări de mam’mare, mămițica și tanti Mița: ,,–E lucru mare, cât e de deștept! Zice 
mam’mare”; ,,E ceva de speriat, parol! adaogă tanti Mița”.  

Menținând același registru comic, fiindcă sunt considerate adevărate cascade de râs, volumele de 
schițe ale lui Mircea Sântimbreanu conțin o bogată tipologie a elevului zilelor noastre și dintotdeauna, într-
un ton satiric de inconfundat: ,,Cu şi fără ghiozdan’’, ,,Un șmecher la lecție, ,,Recreaţia mare’’, ,,Schiţe 
vesele’’, ,,Caramele cu piper’’, ,,Colega de bancă”. Cine nu a văzut vreodată Un șmecher la lecție, care, 
dacă nu are lapsus, are de pronunțat cuvinte prea grele, iar timpul de răspuns este întotdeauna insuficient? 
Replici precum: ,,Su-flă!”, ,,Ah, ce bine îmi pare că m-ați scos la lecție!”, ,,Nu pot să zic, tovarășe profesor, 
e un nume încurcat…”, au rămas memorabile în literatura română. La fel de comică este și schița Colega 
de bancă, prilej cu care autorul zugrăvește magistral rivalitatea dintre două eleve care-și condimentează 
portretele cu accente caricaturale. În O poveste plicticoasă sunt demontate abil scenariile basmelor, în timp 
ce Recapitulare este axată în jurul unui fel de lingvistică absurd, limba inventată permițând unui elev 
memorarea rapidă a lecțiilor. De aceea, principalele atribute ale cărților lui Mircea Sântimbreanu rămân 
accentele umoristice și ironice, oraliatea obținută prin alternarea vocilor narative și utilizarea persoanei a 
doua singular, precum și grija de a jongla cu orgoliile și așteptările micilor săi eroi.  

Asemănător lui Creangă, dar într-un alt registru narativ, Ionel Teodoreanu creează în primul volum 
al trilogiei La Medeleni o atmosferă mustind de ingenuitate, un univers bine conturat, cu legi şi dimensiuni 
proprii, în care se nasc şi se edifică destine. Aşa se face că Hotarul nestatornic constituie, în esenţă, a doua 
monografie importantă dedicată copilăriei în literatura noastră.  

Eroii acestui univers sunt urmăriţi de la vârsta cea mai fragedă, când jocul rămâne principala 
preocupare, până în pragul adolescenţei. Romantic incurabil, aflat mereu „în război” cu sora sa, Olguţa, 
contemplativul Dănuţ se visează, rând pe rând, Robinson Crusoe, trăindu-şi singurătatea pe o insulă uitată, 
sultan fioros, care-şi pedepseşte sora pentru că a tăiat aţa zmeului, cavaler viteaz, care-şi salvează sora de 
la pericole închipuite. Când situaţiile din viaţa reală contravin înţelegerii şi aspiraţiilor sale, el apelează la 
personajul preferat Ivan Turbincă, care înfundă în traista sa magică toţi duşmanii vizibili şi invizibili, 
reinstalând ordinea dorită. În timp ce Dănuţ e înclinat spre reverie, plonjând într-o realitate imaginată, 
Olguţa se distinge prin luciditate băieţească, fiind tenace, răzvrătită, deşteaptă şi autoritară, un adevărat 
„drac îngeresc”. Ea vrea să reducă viaţa reală la o lume a ei, pe care s-o domine după propriile dorinţe. De 
aceea, se angajează în discuţii cu cei maturi de la egal la egal și îl şicanează permanent pe fratele ei pentru 
a-şi impune personalitatea.  

Estompând graniţa dintre real şi fantastic, împletind visul cu realitatea în asemenea măsură, Medelenii 
reprezintă o oază a fericirii, pentru că aici, şi la vârsta respectivă, pentru eroi totul e posibil şi realizabil. 
Iluzia paradisului domestic va fi destrămată odată cu plecarea lui Dănuţ, ca elev internist, la Bucureşti, 
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departe de „mediul moldovenesc”, dar şi cu plecarea în nefiinţă a bătrânului ţăran-vizitiu, ocrotitorul 
medelenilor. Departe de casă, Dănuţ suportă drama înstrăinării de paradisul familial, iar Olguţa trăieşte 
experienţa dramatică a morţii unui bunic divinizat. Zorii trişti ai limitelor copilăriei prefigurează, frenetic, 
sfârşitul prematur al Olguţei, dar şi istoria de peste douăzeci de ani a Medelenilor.  

De o cu totul altă factură este creaţia literară scrisă de Marin Sorescu. El a înzestrat literatura 
contemporană pentru cei mici cu o carte originală, nu atât prin conţinut, cât prin forma artistică, pe cât de 
modern scrisă, pe atât de accesibilă copiilor. Cartea: ,,Unde fugim de acasă?’’este intitulată: ,,Aproape 
teatru, aproape poeme, aproape poveşti’’, fiind o antologie de mici proze ritmate ce înfăţişează, într-un 
dialog permanent al scriitorului cu micii ştrengari, tablouri feerice ale universului infantil, vizând direct 
educaţia estetică a cititorului- copil.  

Lumea, în vastitatea ei, este decodificată de micul aventurier, cheia cu care poți intra în acest univers 
fiind, bineînțeles, metafora jocului: ,,O să vă iau cu mine, să vă arăt, cu degetul mare, pământul și o parte 
din soare; cu degetul mijlociu, toate orașele pe care le știu; cu arătătorul, copacul, cerul, izvorul; și așa mai 
departe, să vă arăt restul lumii cu degetele celelalte. Acesta este planul meu detailat, pe care, bineînțeles, l-
am și uitat. [.. . ] să nu aud pe drum că: ,,Nene, mașina are pene”; că ,,Of, mi-a intrat un cartof în pantof”. 
(Pământul și o parte din soare) 

Prin creațiile lor, ,,artiștii” literaturii române ne-au arătat că, dacă păstrează copilăria mereu cu ei, nu 
vor îmbătrâni niciodată, căci vor putea să se lase inundați de șuvoaie de apă care izvorăsc limpede și curat 
din adâncurile ființei, tocmai ca să-și potolească setea idealurilor de dragoste, de bunătate, de frumusețe, 
de perfecțiune… Ei sunt cei care ne ajută de fiecare dată să găsim copilăria vie din noi, aceea lume 
permanentă, durabilă și de neclintit.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
Călinescu, George, Cronicile optimismului, E. P. L., București, 1964.  
Rogojinaru, A., O introducere în literatura pentru copii, Oscar Print, 2000.  
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 STUDIU DE SPECIALITATE  
PRIVIND IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA  

 
 PROF. PANDURU DANIEL  

 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 
 
 Activitățile sportive și cele cuprinse în programa de educație fizică școlară au un caracter comun: 

mișcarea și activitățile preponderent motrice. Diferența dintre cele două este scopul: performanța în sport 
și sănătatea în educație fizică. În educaţia fizică, important este câştigul pe care îl are elevul în planul 
personalităţii sale, al echilibrului acestuia. Omul modern înţelege necesitatea formării deprinderilor motrice 
pentru rezolvarea diverselor situaţii la locul său de muncă sau în viaţa cotidiană. Viaţa demonstrează că 
prin practicarea educaţiei fizice organizate raţional, începând cu cea mai fragedă vârstă, se cristalizează 
calităţile de supleţe, agerime, abilitate, rapiditate, spontaneitate, iscusinţă. Educaţia fizică educă curajul, 
ambiţia, emulaţia, atenţia distributivă, hotărârea, fermitatea, disciplina, calmul, sentimentul de ocrotire al 
individului de către colectiv, precum şi multiple trăsături de voinţă şi de caracter.  

 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o ofera copiilor în prima 
parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de 
viaţă ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

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

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

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

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 
Bibliografie:  
1. Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
2. Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
3. www. didactic. ro 
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STUDIU DE SPECIALITATE:  
DE CE ESTE IMPORTANTA EDUCAȚIA PENTRU ȘI PRIN SPORT 

  
PROF. PANDURU OVIDIU-DUMITRU 

 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 
 
Educația trebuie să își asume procedural toate dimensiunile personalității umane, de la formarea 

corporalității, a instinctelor, a afectivității, a voinței, până la fasonarea gândirii, a atitudinilor, a 
comportamentelor expresive etc. Toate palierele sunt importante, iar vizarea acestora trebuie gândită 
integralist, fiecare în parte dar și interdependent, prin strategii atotcuprinzătoare, corelative, completive. Nu 
se poate periferiza o componentă în profitul alteia (să acordăm, de pildă, formării corpului mai puțină atenție 
în raport cu disciplinarea minții), întrucât o astfel de stratagemă se va răzbuna – mai devreme sau mai târziu. 
Gândirea se formează și se întărește și prin sport, după cum și formarea intelectuală poate propensa sau 
consolida atitudini pozitive față de psihomotricitate, față de corporalitate, față de sănătatea și integritatea 
fizică.  

Orice orizont formativ se bazează dar și sedimentează o serie de valori subsecvente ce exced 
dimensiunea strict tehnică a unui exercițiu educativ limitativ (pe direcție intelectivă, afectivă, morală, 
spirituală, profesională etc.). A face sport, de pildă, nu însemnă doar gesticulație fizică, mecanică de ordin 
corporal, performanță de dragul performanței, ci restructurare a întregii personalități în consens cu valori 
ce privesc cunoașterea sinelui, dorința de autorealizare, responsabilizarea față de sănătatea proprie, luarea 
în seamă a alterității, fair-play-ul în raport cu competitorul, consecvența acțională, probitatea morală, 
respectul și slujirea celuilalt etc. Educația fizică, în calitate de topică a unui program formativ, deschide un 
evantai de valori ce stau la baza sau se articulează sporitor cu valori de același calibru ce sunt asumate și 
de către alte discipline de învățământ. Sportul devine, astfel, o ocazie de conturare și evidențiere a persoanei 
pe linie valorică pornind de la punerea în act a corpului, a biologicului aureolat cultural, a unei vitalități 
bazale în raport cu care alte realizări umane nu au sens sau sunt greu de imaginat.  

Educația fizică este una dintre cele mai vechi forme de exercitare a acțiunii formative. Antichitatea 
greacă ne demonstrează cu prisosință acest lucru. În mod firesc, sportul trebuie să facă parte din diapazonul 
multiform al structurării personalității. Această componentă a educației cuprinde un cumul de activități ce 
contribuie la dezvoltarea ființei umane prin cultivarea și potențarea dimensiunii psiho-somatice, prin 
păstrarea unei armonii dintre fizic și psihic, dintre psihomotricitate și intelectivitate, voință, emotivitate, 
proiectivitate, caracter. Educația fizică este fiziologică prin natura exercițiile sale, pedagogică prin metodă, 
biologică prin presupozițiile sale și socio-culturală prin consecințe sau reverberații la nivel personal sau 
colectiv. Educația fizică nu trebuie privită în chip izolat, doar ca o propensare a forței fizice, ci ca o cale de 
articulare a legăturilor dintre toate dimensiunile personalității, ca o posibilitate de perfecționare a ființei din 
mai multe puncte de vedere.  

Lăsând la o parte disputele ideologice, credem că, în afară de programă, inclusiv un suport curricular 
s-ar preta la această disciplină (ca și la Muzică, Educație plastică/Desen, Abilități practice etc. ), conceput 
atât pentru elevi (sub forma manualelor), dar și pentru profesori (sub formă de ghiduri sau metodici 
aferente). La ora de sport se face nu numai sport, dar se și vorbește despre sport, despre chestiuni tehnice, 
procedurale, despre importanța și căile dezvoltării motricității, despre norme și criterii ale reușitei, despre 
valori psihomorale – precum fair-play-ul, curajul, respectul adversarului etc. Ora de educație fizică nu 
înlocuiește sportul pe care trebuie să îl facă efectiv elevul sau tânărul (ar fi prea puțin 2-3 ore pe 
săptămână…), ci îi sădește acestuia dorința de mișcare, de antrenare a unor disponibilități psihomotorii, de 
formare a unei culturi sportive etc. Ora de sport poate fi în început pentru ceea ce persoana ar putea continua, 
independent și responsabil, pe mai departe. Știm că nu este prioritatea absolută a învățământului nostru, 
dar, principial, un îndrumar tehnic la această disciplină – pentru elevi, dar și pentru profesori – îl considerăm 
necesar. Cine îl concepe, ce tipuri de conținuturi propune, sub ce auspicii didactice, în ce context poate fi 
consultat (acasă, pe terenul de sport!…), ce rol joacă în evaluarea elevului etc., acestea sunt probleme asupra 
cărora putem discuta.  
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Pe de altă parte, orice suport de învățare, dincolo de instrumentalizarea educatului, educatorului sau 
antrenorului de sport cu un nou cadraj strategic, are menirea de a genera un univers axiologic de natură 
psiho-comportamentală care are ca finalitate vizarea sau coagularea, prin resorturi cathartice ingenui, a unei 
recunoașteri, comuniuni și bucurii interpersonale. Dacă dorim să trăim într-o lume mai bună, cu exigențe 
și valori autentice, sportul poate pus la treabă făcând mult în această direcție. Până a plămădi și interioriza 
norme elevate la nivel societal sau a induce expectanțe înalte, la nivel de indivizi sau societate luată ca 
întreg, trebuie lucrat la nivel bazal, la asumarea individuală a regulilor, a experimentării pe cont propriu a 
prescripțiilor, a criteriilor valorice recunoscute, a respectului reciproc, a ierarhiilor demonstrate, a 
ratificărilor evidente în materie de performanțe dovedite. Antrenamentul fizic, vizat de astfel de poziționări, 
nu se reduce la un simplu „consum” pe direcție strict psiho-motrică: el devine o cale regală de intrare în 
viață, de experimentare valorică, de împlinire umană, de descoperire de sine și inter-cunoaștere, de întâlnire 
interculturală, de educație cetățenească.  

Sportul poate fi înțeles sau profesat (și) ca un fenomen socio-cultural care are consecințe pe termen 
lung – din punct de vedere psihologic, sociologic, antropologic, spiritual, economic. El nu se rezumă doar 
la un „apendice” ocupațional, la o simplă supapă de revigorare circumstanțială, la un mod facil de a 
„consuma” energia și timpul, ci devine un vector ce dă consistență, continuitate, relief, pregnanță, 
semnificație umanității din noi. Jocul sportiv nu mai rămâne o simplă „joacă”, ci își asumă rolul de factor 
de învățare și autorevelare individuală, comunitară, socială.  
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EDUCAŢIA ÎNCEPE CU CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR DANIELA PANTEA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 27, TIMISOARA 

 
Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 

copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza “purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze “trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului.  

• Adaptarea la viaţa de şcolar 
Primele zile de şcoală sunt un moment de schimbare în viaţa copilului. Dacă nu a mai fost într-o 

colectivitate (cămin, grădiniţă), intrarea sa în şcoală este prima lărgire importantă a mediului său social, 
mediu în care trebuie să se integreze apoi pas cu pas.  

Dar noul apare şi în activitatea lui şcolară. De la un regim de joacă, de activitate liberă, el trece dintr-
o dată la un regim de activitate dirijată, de disciplină.  

În băncile din clasele I se înşiruie fetiţe şi băieţi, toţi cam de aceeaşi vârstă, dar diferiţi din multe 
puncte de vedere. Sunt copii şi mai mari, şi mai mici, şi mai voinici, şi mai delicaţi, şi mai gălăgioşi, şi mai 
tăcuţi, unii chiar retraşi, timizi, stingheri! 

Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici în 
felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei primite acasă, educaţie a cărei 
amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în noul său mediu şcolar.  

• Deprinderi elementare  
Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 

etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului. De ce să se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa I cu o serie de 
deprinderi elementare pe care trebuia să şi le fi însuşit deja acasă? 

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar.  

• Inadaptabilii 
Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii 

care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor 
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli 
educative din primii ani de viaţă a acestor copii.  

Iată de ce socotim util să vă prezentăm pe scurt ce condiţii trebuie să îndeplinească mediul familial 
pentru a asigura dezvoltarea armonioasă fizică şi neuropsihică a copilului antepreşcolar şi preşcolar.  

• Atmosfera de acasă 
În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, 

îmbrăcăminte etc. ), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. 
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului.  

La polul opus se situează dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări 
care copleşesc copilul. Aceasta este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic 
capriciu al copilului ca să-i demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un 
mic tiran, care crede că totul i se cuvine, că vrerea sa este suverană pentru toţi cei din jurul său şi va căpăta 
trăsături negative de caracter (egoism, vehemenţă, lipsă de respect etc. ), trăsături care, dacă nu se 
corectează, îl vor pune în conflict cu mediul social.  

Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc. ) şi copil trebuie să se bazeze pe 
autoritate şi respect.  
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• Pauzele 
Ca şi adultul, copilul are nevoie de pauze, atât de importante pentru refacerea energiei sale creatoare. 

De aceea, programul lui nu va fi plin până la refuz, nu vom crea în jurul lui o atmosferă de veşnică încordare. 
În mod voit vom face mici pauze, pentru a se bucura de succesul său sau pentru a-şi limpezi neplăcerile 
care survin în chip firesc în procesul educativ.  

Această atitudine a educatorilor presupune mult tact, răbdare şi o bună cunoaştere a posibilităţilor de 
manifestare ale copilului. Dacă este împins de la spate în tot ceea ce face, se va produce un dezechilibru în 
funcţiile neuropsihice, stânjenind dezvoltarea copilului şi transformându-l într-o fiinţă irascibilă, nervoasă.  

Realizarea tuturor cerinţelor enumerate mai sus presupune existenţa unui cămin armonios, a unei 
ambianţe familiale echilibrate, bazate pe dragoste, înţelegere, respect între părinţi şi copii. În funcţie de 
relaţiile din familie se constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni, faţă de obiecte, faţă 
de îndatoriri şi se formează conduita şi caracterul lui.  

 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002 
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR PANTILIMON PETRONELA DELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTA VARVARA” 
 ANINOASA, JUD. HUNEDOARA 

 
 
 În ultimii ani, sintagma ,,cei 7 ani de acasă” a rămas doar ca un clișeu în vorbirea noastră, deoarece 

copiii sunt incluși în diverse forme educaționale de la vârste foarte fragede, din cauza vieții prea agitate și 
ocupate pe care părinții acestora sunt nevoiți să o trăiască. Dar rămâne ideea principală, și anume că, orice 
copil trebuie să învețe normele unei bune purtări, cele de conduită corectă și sănătoasă, din familie.  

 De la vârste foarte fragede, chiar de la vârsta primei copilării, copiii ar trebui să deprindă principalele 
reguli de bună purtare, reguli de igienă, de respect, de cele mai multe ori prin imitare și nu printr-un 
comportament conștient, de la părinții lor. Mai târziu, grădinița și școala au menirea să consolideze și să 
confirme aceste norme deprinse în familie.  

 Până la vârsta de 3 ani, copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, iar membri acesteia au o 
mare influență asupra lui. El poate învăța foarte ușor noțiunea de respect, dacă își va auzi părinții folosind 
cuvintele ,,Te rog!”, ,,Mulțumesc!”, ,,Mă scuzați!”, ,,Bună ziua!” Învățându-l bunele maniere, când va 
crește, toate aceste lucruri i se vor părea normale și va înțelege că dacă va respecta persoanele cu care intră 
în contact, va fi la rândul lui respectat.  

 De asemenea, un copil cu ,,cei 7 ani de acasă”, va avea ca obișnuință un comportament corect în 
public, știind să asculte fără să întrerupă pe cel care vorbește, răspunzând la întrebări și susținând o 
conversație. O bună creștere presupune și cunoaşterea şi aplicarea unor reguli nescrise ale lumii în care 
trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, 
„mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem 
zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Un alt ,,ingredient” al bunei creșteri este puterea de a recunoaște atunci când a greșit, puterea de a 
spune ,,Îmi pare rău!” sau ,,Iartă-mă!”. Pentru aceasta, copilul trebuie să audă și adulții din jurul lui 
folosindu-le atunci când e cazul și va învăța că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului 
nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Bineînțeles că niciun copil nu va înțelege încă de la început de ce trebuie să folosească aceste 
,,cuvinte magice”, dar pe măsură ce va crește, el va înțelege că bunele maniere îl ajută pe termen lung să 
relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur.  

 De fapt, dobândirea bunelor maniere, însușirea corectă a celor ,,7 ani de acasă” îl ajută pe copil, apoi 
pe adultul care va deveni, să se poarte la şcoală, să se prezinte la interviul pentru un loc de muncă, să-şi 
facă prieteni şi să-i păstreze. Într-un cuvânt, reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un 
adult să se integreze şi să fie acceptat.  

 Este foarte important de asemenea, să deprindă obișnuința de a putea evalua obiectiv o anumită 
situație, să știe ce îi place sau nu îi place să facă, să poată să își susțină părerile în mod civilizat și să-și 
apere interesele fără a-i deranja pe cei din jur, să știe să piardă, să fie atent și implicat în ceea ce se întâmplă 
în viața sa, să poată oferi ajutorul său atunci când este cazul.  

 Toate acestea, alături de multe alte ,,ingrediente” contribuie, prin reușite și eșecuri la formarea 
copilului, la transformarea lui într-un adult educat și responsabil. Prin exemplul personal al adulților din 
viața unui copil și prin perseverență, roadele nu vor întârzia să apară.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPIILOR 
 

PROF. PARASCHIV ALINA-VIORELA 
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII  

“NICOLAE VASILESCU-KARPEN”, BACAU 
 
“Menirea educaţiei este aceea de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă –omul” 
 (Gentil, G. The Reform of Education).  
 
Apariţia copilului pe lume este o minune. Familia în care se naşte un copil devine cu adevărat fericită. 

Viaţa de familie este corelată cu acest fenomen frumos, mult aşteptat de ambii soţi, care le pune la încercare 
maturitatea, dragostea, responsabilitatea, competenţa, disponibilitatea pentru dăruire, altruism, stăpânire de 
sine, tact şi compasiune.  

Din clipa în care vede lumina zilei copilul are nevoie de aer, hrană, somn, căldură, apă. Treptat apare 
şi se manifestă trebuinţa de apărare, orientare, investigare, mişcare, relaxare, vocalizare, comunicare şi 
relaţionare, precum şi de semnale informaţionale care vor fi recepţionate şi prelucrate de copil, contribuind 
la dezvoltarea personalităţii lui. Toate acestea reprezintă trebuinţele copilului, stările de necesitate şi de 
sensibilizare a organismului la condiţiile mediului extern. Trebuinţele şi satisfacerea lor asigură formarea 
complexelor polisenzoriale ce vor sta la baza apariţiei percepţiilor şi reprezentărilor, memoriei, gândirii, 
limbajului şi imaginaţiei. Crescând şi dezvoltându-se, copilul reclamă o anumită educaţie şi multă atenţie 
din partea adulţilor. Părinţii trebuie să cunoască particularităţile evoluţiei copilului, caracteristicile de 
vârstă, crizele, dificultăţile posibile.  

„Cei şapte ani de acasă” – acestă sintagmă ne vorbeşte foarte multe de familia, credinţa, concepţiile 
oricărei persoane, de mediul în care s-a format individul.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. "Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de 
câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se 
bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi 
ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, 
care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt 
întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele 
la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să i se dezvolte mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Trebuie încurajat să se exprime, să termine ce are de spus şi nu i se facă observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti “sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

Interacțiunea socială din această perioadă de viață este esențială pentru dezvoltarea normală din punct 
de vedere biologic, psihic și social. Fără socializare, disponibilitatea omului de a folosi și crea semne și 
simboluri rămâne nerealizată. Capacitatea omului de a învăța este direct legată de capacitatea lui pentru 
limbaj. În calitatea sa de vehicul pentru cunoștințe și atitudini, limbajul este factorul cheie în crearea 
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societății umane. El face posibilă depășirea granițelor limitate ale biologicului pur, comunicarea ideilor, 
interacțiunea simbolică de care depinde societatea umană.  

Familia este principalul agent al socializării. Ea este intermediarul între societatea globală și copil, 
locul în care se modelează principalele componente ale personalității. Familia este cea care ne oferă o 
poziție în societate, determină atribuirea de statusuri precum rasa și etnia și influentează alte statusuri 
precum religia și clasa socială. Calitatea educaţiei primite în familie – acei ,,şapte ani de acasă”- depinde 
îndeosebi de nivelul educaţiei al părinţilor şi al celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în 
special sub aspect moral, comportamental. Atunci când copilul aude că se înjură, va înjura şi el, dacă vede 
că se fură, va fura şi el, dacă vede că se minte, va minţi şi el; dacă cei din jur se poartă respectuos, tot aşa 
va face şi el.  

Nu trebuie uitat că acum copiii îşi pot însuşi noţiunile de adevăr, dreptate, dragoste de neam, dragoste 
de aproape, credinţă, încrederea în sine, etc. În familie învățăm să fim umani. În socializarea realizată la 
nivelul familiei, imitația are un rol important, mai ales în primii ani de viata când este dominantă.  

 
Bibliografie:  
• Toader, A. D., 1995, Psihologia schimbare și educație. Polarități și accente ale procesului 

educational, E. D. P., București 
• Tomșa, G., 2005, Psihopedagogie preșcolară și școlară, M. E. C., București 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. PARASCHIV CRISTINA 
 
Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin primele 

contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi continuă de-a lungul 
vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive (socializare continuă sau secundară).  

 Responsabilitatea creşterii copilului revine cu prioritate părinţilor, care oferă copilului îngrijirile de 
bază, siguranţă, căldură emoţională, îndrumare, înţelegere. Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituie 
suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi.  

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe 
copii. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii 
oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să 
aprecieze ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste 
noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens 
moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, tolerant, să colaboreze, să fie un bun coleg şi prieten.  

Familia reprezintă mediul în care copilul învaţă şi exersează comportamentele sociale, să se descopere 
pe sine şi pe cei din jur, se familiarizează cu sistemul valorilor sociale şi culturale. Mediul familial ocupă 
un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei copilului.  

Educaţia din familie a copilului se va continua cu cea din grădiniţă. Uneori, între cele două medii 
educative, există diferenţe majore de reguli, valori, cultură etc. În această situaţie, copilul este supus 
adaptărilor şi readaptărilor repetate, care îl marchează profund: se instalează o stare de confuzie internă, 
copilul neştiind ce reguli să-şi asume, care valori sunt acceptate social. Mai mult chiar, putem vorbi şi 
despre o traumă emoţională, copilul simţindu-se vinovat dacă va adera la valorile grădiniţei, în defavoarea 
valorilor familie (sau invers).  

Impreuna descoperim o multime de lucruri noi. Educatia incepe acasa, se continua in mediul scolar 
si se termina acasa. Scoala si familia urmaresc acelasi scop educativ formarea copiilor spre a deveni oameni 
multilateral dezvoltati. Pentru realizarea acestui scop unic este necesara unitatea de actiune, concordanta 
dintre mijloacele specifice de influentare folosite de aceste doua institutii sociale.  

In convorbirea cu parintii, profesorul (invatatorul) trebuie sa dovedeasca mult tact. Sa aiba atitudinea 
unui prieten, nu a unui sef care da ordine. Sa fie apropiat, sa gaseasca argumente potrivite si temeinice, ca 
parintii sa le accepte fiind convinsi de utilitatea lor, dar sa nu renunte la convingerile sale daca acestea sunt 
bine intemeiate. Cadrul didactic se va interesa de modul cum este respectat regimul de zi al copilului, cum 
este ajutat acesta la invatatura, daca are create conditii bune de pregatire a temelor, cum se comporta copilul 
fata de parinti, frati, bunici cum se comporta acestia fata de el, ce influente pozitive si negative se exercita 
asupra lui, cu ce se ocupa in timpul liber, ce prieteni are, cum se odihneste si cum se hraneste, care este 
starea sanatatii lui, ce interese manifesta.  

 Spre a ajuta eficient pe copii, parintii trebuie sa tina legatura cu scoala, spre a se informa despre 
rezultatele muncii si despre comportarea lor la scoala. Unele informatii despre aceste situatii le pot obtine 
parintii prin consultarea carnetului cu note al elevului sau din relatarile despre activitatea lui la scoala si 
modul cum a fost ea apreciata de profesori, dar mult mai utile sunt informatiile pe care le primesc parintii 
de la cadrele didactice.  
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CES IN CLASA 
 

AUTOR: PARASCHIV NICULINA,  
LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DAVID PRAPORGESCU",  

MUN. TURNU MAGURELE, JUD. TELEORMAN, ROMANIA 
 
Scopul educației incluzivă este acela că toţi copiii indiferent de diferențele care ar putea exista între 

ei, trebuie să înveţe împreună. În fiecare școală trebuie să existe o permanentă preocupare pentru 
satisfacerea nevoilor speciale ale elevilor.  

Conform Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948, toate ființele se nasc libere și egale 
în drepturi.  

În perioada 1980-1990, odată cu introducerea legislației internaționale privind drepturile persoanelor 
cu cerințe speciale apare conceptual de incluziune.  

În trecut copii cu dizabilități erau excluși din învățământul de masă. Marginalizarea indivizilor din 
diferite motive: economice, politice, stare de sănătate duce la izolare, etichetare, participare redusă la viața 
socială și deci la excludere.  

Excluderea socială are multiple dezavantaje. Copii care sunt excluși sau au acces redus la educație, 
în viitor este foarte posibil să fie excluși și de pe piața muncii. Acest fenomen se manifestă în diferite forme:  

- excluderea de la accesul într-o instituție;  
- excluderea de la accesul la un program de educație;  
- excluderea de la recunoașterea rezultatelor învățării ; 
- excluderea la ocuparea unui loc de muncă corespunzător competențelor dobândite.  
Copii cu dizabilități fizice sunt integrați mai greu în clasă. Acești copii se deplasează mai greu. Ei au 

nevoie de dotări speciale, de drumuri fără obstacole, de căi de acces specific nevoilor lor.  
Copii care provin din familii sărace, care locuiesc în condiții neadecvate, cu probleme financiare nu 

se pot ridica la nivelul copiilor care provin din familii mai înstărite și astfel ei pot fi discriminați și 
marginalizați.  

Copii cu dizabilități psihice au un potențial de învățare scăzut iar procesul de predare nu este optim 
pentru stilul de învățare al lor și din acest motiv ei pot să treacă prin experiențe negative și pot fi descurajați 
să mai participe la ore.  

În cazul elevilor cu dizabilități rezultatele la învățătură sunt în general slabe și astfel nu au acces la 
alte oportunități de învățare. Calificările obținute de către aceștia sunt considerate neimportante iar 
oportunitățile de angajare în viitor sunt limitate ceea ce duce la excluziune socială.  

La liceul nostru au fost înscriși în trecut elevi cu problem locomotorii care au fost foarte bine integrați 
în clase. Am avut o fetiță care nu putea să scrie din cauza problemelor fizice și de sănătate, avea un tremur 
continuu. Acesta a fost ajutată atât de către colegi cât și de profesori să-și noteze lecțiile. La examenul de 
bacalaureat, pe care la și promovat, a fost plasată într-o sală specială, ea a dictat răspunsurile și un profesor 
a scris lucrarea.  

În prezent avem un elev cu CES, care s-a integrat foarte bine în clasă, colegii îl accept iar profesorii 
îi predau diferențiat, astfel încât să reușească să dobândească minimul de cunoștințe pentru a promova anul 
școlar.  

Educația incluzivă nu este un proiect care poate fi realizat într-o perioadă determinată de timp, ci este 
un proces evolutiv, care presupune o schimbare a instituțiilor de învățământ astfel încât toți copii să aibă 
acces la educație. Pentru integrarea tuturor elevilor în învățământul de masă sunt necesare mai multe 
schimbări începând cu politicile educaționale privind flexibilitatea sistemului de învățământ și eliminarea 
barierelor fizice privind accesul elevilor la educație.  

Bibliografie 
*Alois, Gherguț, "Educația incluzivă și pedagogia diversității", Editura Polirom, Iași, 2016 
*Bulat G., Rusu N. Suportul educațional” Asistența copiilor cu cerințe educaționale speciale”. 

Chișinău, Bons Offices, 2015.  
*Cucoș, Constantin, "Pedagogie", Editura Polirom, Iași, 1996 
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"CEI SAPTE ANI DE ACASA", DEFINITORII PENTRU EDUCATIA 
VIITORULUI ADULT 

 
 PARJOL GINA, PROF LB ROMANA,  

SCOALA NR 2 TARGU-OCNA 
 
Educaţia nu se sfârşeşte niciodată, indiferent de vârsta pe care o avem. Evoluţia galopantă a tehnicii, 

a metodologiilor, a mentalităţilor, dorinţa de a ne schimba ne pun mereu în dificultate, provocându-ne să 
ne întoarcem la lectură şi să redevenim elevi, chiar dacă tâmplele ne sunt deja cărunte. Totuşi, temelia 
educaţiei este pusă în perioada numită generic „cei şapte ani de acasă”. Tehnic vorbind, expresia nu mai e 
foarte potrivită deoarece elevii nu mai încep şcoala de la şapte ani ci de la şase iar intrarea în colectivitate 
se face chiar şi de la doi ani.  

Cu toate acestea, formarea viitorului adult în mediul familial rămâne definitoriu. Până în urmă cu 20-
30 de ani, cei „şapte ani de acasă” se refereau strict la bunele maniere. În această perioadă copiii învăţau să 
salute, să spună „te rog”, „mulţumesc”, să nu vorbească ori să se comporte urât. Un copil cu cei „şapte ani 
de acasă” nu ieşea din vorba părinţilor, stătea cuminte când mergea în vizită la cineva şi era întotdeauna dat 
de exemplu. Pe de altă parte, cei care nu respectau toate aceste reguli, atrăgeau asupra părinţilor oprobiul 
public, fiind aspru criticaţi. Un copil obraznic era întotdeauna dezabrobat de cei din jur.  

În zilele noastre cei şapte ani de acasă nu se mai referă doar la bunele maniere. Precocitatea copiilor 
face ca începând cu vârsta de doi ani să ştie deja să se joace pe telefonul inteligent ori pe tabletă sau să îşi 
pună singuri desene animate pe televizor. Evident, după ce părinţii i-au învăţat abc-ul tehnologiei. După 
vârsta de 3 ani deschifrează deja literele şi cifrele şi ştiu chiar câteva cuvinte dintr-o limbă străină, ca la 
şapte ani deja să ştie să facă operaţii aritmetice simple. Desigur, toate aceste operaţiuni sunt rezultatul unor 
eforturi complementare depuse de părinţi, educatori sau chiar bone. Astfel, după cei şapte ani de acasă un 
copil nu ştie doar să spună „te rog” sau „mulţumesc”, ci deţine un bagaj informaţional pe care în urmă cu 
30 de ani un copil l-ar fi obţinut poate în clasa a IV-a sau a V-a.  

S-a modificat inclusiv viziunea despre ceea ce înseamnă un copil obraznic. Mulţi părinţi consideră că 
al lor copil poate depăşi barierele a ceea ce înseamnă „cuminte”, aceste ieşiri fiind de fapt o dovadă de 
perspicacitate, de inteligenţă. Curiozitatea, curajul şi chiar curajul de a deposeda de o jucărie pe un alt copil 
au devenit de multe ori dovezi de inteligenţă. Sunt mulţi care consideră că un copil nu trebuie să crească 
frustrat. De ce să fie obligat să împartă jucăria dacă el nu vrea să facă asta? De ce să nu îşi exprime 
nemulţumirile şi să acumuleze frustrări? De ce să spună mulţumesc chiar dacă el nu a primit o jucărie sau 
un cadou care nu îi place. Ne place sinceritatea şi îi admirăm pe cei mici care au curajul să spună unui adult 
că nu nu îl place sau că e urât.  

Mai mult decât atât, reperele morale după care au fost crescuţi copiii până în urmă cu vreo 20 de ani 
s-au schimbat. Reperele insuflate mai cu seamă de bunici au devenit astăzi pericole la adresa societăţii 
civile care vede libertatea într-o singură direcţie, cea dorită de ea.  

Cu toate acestea, educaţia primită în primii ani de viaţă de un copil este definitorie, deoarece pune 
bazele personalităţii viitorului adult. Acum i se deschide apetitul pentru lectură unui copil, acum se clădeşte 
personalitatea sau sunt insuflate principiile de viaţă esenţiale. Exemplele oferite de părinţi sunt la rândul lor 
definitorii pentru viitorul adult, copilul preluând prin imitaţie şi învăţare modelele psiho-sociale din casă.  

Dacă în această perioadă copilul nu primeşte suficientă afecţiune din partea familiei va dezvolta un 
sentiment de teamă, de neîncredere în sine, îi va fi ruşine să se exprime în public sau să aibă iniţiative.  

Tot acum îi este insuflată dragostea faţă de lectură, faţă de activităţile culturale sau educative. 
Oferindu-i unui copil manele, asta va asculta şi când va creşte mare. Ascultând clasici, va dezvolta dragoste 
pentru acest gen de muzică. La fel, privind emisiunile mizerabile de la televizor, va face şi el pe viitor, dar 
oferindu-i exemplul lecturii, va prinde şi el drag de carte.  

În concluzie putem spune că cei şapte ani de acasă, indiferent cât înseamnă ei ca timp în ziua de 
astăzi, rămân definitorii pentru educaţia viitorului adult, acum fiind sădite seminţele tuturor virtuţilor ale 
unui viitor adult.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
 PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂN PREŞCOLAR PARNIU IOANA DIANA 

 GRADINITA CU P. N. SI P. P „GEORGE ENESCU”SINAIA 
 JUDET: PRAHOVA 

 
 Familia, în orice societate, joacă un rol important în formarea și socializarea copilului. Ea este primul 

cadru fundamental în interiorul căruia copilului îi sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale, cele care 
se află la baza piramidei lui Maslow.  

 Educația reprezintă un ansamblu de metode și de măsuri aplicate sistematic (și în cadru organizat) 
cu scopul formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale, fizice etc. ale copiilor, ale tineretului sau 
ale oamenilor ori ale colectivităților umane.  

 Părinții sunt primii ,,profesori ,,din viața unui copil. Educația primită de acesta până la vârsta de șapte 
ani, determină dezvoltarea armonioasă a copilului. Familiei îi revine, nu numai rolul de a satisface nevoile 
de bază copiilor, ci și rolul de a-i ajuta să se dezvolte social pentru ca aceștia, ulterior dezvoltării lor, să 
reușească să se integreze în societate. Părintele trebuie să reprezinte un mentor pentru propriul său copil. 
De la el, orice copil căpătă primele învățături, informații, sfaturi, norme și reguli de conduită. Mentorul are 
rolul unui conducător spiritual, povățuitor, îndrumător; preceptor, educator.  

 Creșterea copilului se află într-o dinamică permanentă și diferă de la o cultură la alta, de la o perioadă 
de vârstă la alta. Părinții ar trebui să fie conștienți că au o influență puternică asupra dezvoltării copilului 
propriu.  

 Educația dată de părinți este diferită de la un părinte la altul, iar societatea viitoare va fi diferită motiv 
pentru care copilul trebuie pregătit corespunzător.  

Copilul, în primii ani de viață preia de la părinți gesturile, limbajul, atitudinile și comportamentele 
pozitive (cinste, politețea, sociabilitatea). De aceea, este important că nu-i insuflăm copilul sentimente de 
frică, teamă, etc.  

 Copiii sunt unici, cu personalități proprii și trebuie tratați în mod corespunzător, învățându-i ce sunt 
valorile unei societăți: adevăr, dragostea ,,de bine’’, bunătate, cinste, etc.  

Nu este corect ca un părinte să-i interzică copilului să cerceteze; el trebuie lăsat să descopere lucrurile 
singur încă de la o vârsta fragedă. Copilul are nevoie de încurajare, să fie stimulat și să i se acorde un feed-
back imediat și pozitiv, pentru ca aceștia să se simtă în siguranță în cadrul propriei sale familii.  

 Până la vârsta de șase- șapte ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate, în principal prin educaţia primită 
„acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil 
de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi 
capacitatea de relaţionare socială.  

 Componenta afectivă, comunicarea verbală și jocul cu copilul au un rol esențial în relația părinte- 
copil. Încă de la primele cuvinte, propoziții rostite, copilul va simți nevoia de a transminte părintelui 
întâmplările din viața lui. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit și va evita să-l asculte, acesta 
va căuta răspunsurile în altă parte sau nu va căuta deloc, firul comunicării dintre cei doi rupându-se. Atunci 
când copilul este iubit va fi mai ușor de modelat, de disciplinat. Fără iubire copilul nu va reuși niciodată să 
devină stabil emoțional, ceea ce aduce cu sine posibilitatea apariției unor tulburării în dezoltarea 
personalității acestuia.  

 Concluzionând, rolul părintelui în viața copilului este unul fundamental, dar numai în măsura în care 
el găsește forța de a crește un copil rezistent, puternic, stabil emoțional, independent, echilibrat, adaptabil. 
Toate strategiile folosite de părinții pot determina personalitatea și rezultatele școlare ale copilului. Părintele 
este cel care, în mod ideal, oferă un dar copilului determinându-i propria sănătate emoțională, fizică, 
spirituală și intelectuală. Un copil care primește acest dar din partea părinților săi este acel copil despre care 
putem spune că are cei șapte ani de acasă.  

 Expresia” Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
acumulate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată” culmea achiziţiilor” 
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aceasta fiind una din perioadele de intensă dezvoltare pshică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de a acumula informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 
Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii, 
de către cine şi în ce mod.  

 
Bibliografie:  
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3. Revista adevărul. ro, Articolul- Ce înseamnă cei șapte ani de acasă, explicațiile psihologiilor, 
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: PASCAL CRISTINA MARIA 
GRADINITA CU P. P. ,,ALBINUTELE" 

 
"Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi". John Dewey 
 
Ce sunt cei 7 ani de acasă ? 
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.  

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc 
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere 
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o 
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul 
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există 
coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare 
între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de 
suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în 
care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este 
exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la 
începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce 
priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o 
zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate 
implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.  

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.  

Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la 
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, 
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite 
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse 
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copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, 
să organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 
spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament 
modele de urmat.  

Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire 
minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea, „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a Baba-
Oarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, 
pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul 
vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre 
cum se folosesc, despre gustul lor ş. a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie 
diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare moment 
poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie.  

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată.  
Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 

diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Este nevoie de 
însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne 
analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi 
va fi judecat, acceptat ori nu în societate.  

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 
- deprinderi de autoservire 
- ordine 
- igienă 
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative 
- bune maniere şi comportament 
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire) 
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător 

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor 
mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor 
asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi 
necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria 
e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală 
şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 

 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004 
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002 
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 
5. www. copii. ro 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. PASCALE ANDREEA MIHAELA 
 
 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 După ce ajunge la vârsta preşcolară, educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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PREGĂTIREA FIZICĂ, FACTOR DE BAZA 
 ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI 

 
 PROF. DR. NICOLAE PASCU 

 
 Abоrdări соnсeptuale privind învăţarea mоtriсă: Aсtivitatea mоtriсă reprezintă о „variabilă 

ireversibilă în сadrul dezvoltării armonioase”, manifestată fiziс, în сea mai mare parte.  
Timpul managerial folosit de profesor în dezvoltarea copilului va соnduсe impliсit, la сreșterea 

efiсaсității psihоpedagоgiсe în învățarea mоtriсă. Am putea afirma сă esența demersului nоstru investigativ 
din сerсetarea de față, соnstă în atribuirea și соnfirmarea сa validă a сaraсteristiсii de neсesitate a 
intervenţiei psihоpedagоgiсe, сu efeсt de оptimizare a întregului parсurs, pe termen mediu și lung, așa сum 
este сel al pregătirii unui tânăr.  

Învăţarea reprezintă aсtivitatea desfăşurată de сătre elevi (spоrtivi) сu sсоpul de a-şi sсhimba 
соmpоrtamentul uman. Este о aсtivitate speсifiс umană, bazată pe exersare, prin сare se reţin сunоştinţe, 
se învaţă deprinderi şi se fоrmează abilităţi şi оbişnuinţe.  

În prосesul învăţării, rоlul prinсipal îl jоaсă сuvântul сa semnalizatоr şi îndrumătоr al aсtivităţii 
соpilului. În şсоală, соpilul refleсtă în сreierul său realitatea în mоd соnştient. Сuvântul în interaсţiune сu 
оbieсtele realităţii are о impоrtantă funсţie соgnitivă. Prосesul învăţării nu se limitează însă numai la 
сunоştinţe și aсţiuni verbale, el este mult mai соmplex şi сuprinde оrganizarea întregii соmpоrtări a 
individului, сristalizată sub fоrma de priсeperi, deprinderi, atitudini s. a. m. d. Datоrită funсţiei reglatоare 
a сuvântului, оmul este сapabil să-şi dirijeze întreaga sa aсtivitate în mоd сreatоr, în funсţie de соndiţiile în 
сare se află pe baza сunоştinţelоr, priсeperilоr şi deprinderilоr. Termenul de соmpоrtament nu priveşte 
exсlusiv numai laturile deprinderilоr sau priсeperilоr, сi şi pe ale сunоştinţelоr şi atitudinilоr pe сare 
individul le insușește.  

 
În prосesul instruсtiv-eduсativ, învăţarea privește în egală măsură aсtivitatea inteleсtuală, сât şi 

aсtivitatea praсtiсă. Сele dоuă aspeсte sunt însă intrepătrunse, delimitarea făсându-se dоar pentru о mai 
bună analiză, întruсât aсtivitatea inteleсtuală nu se pоate exprima deсât sub aspeсtele mоtоrii, iar сea 
praсtiсă nu se pоate efeсtua deсât sub соnduсerea şi соntrоlul сelui de mai înainte.  

Rezultatul învăţării este atât fоrmarea unui sistem de сunоştinţe, сât şi a deprinderilоr inteleсtuale. Pe 
planul aсtivităţii praсtiсe, deprinderile au la bază înțelegerea prinсipiilоr de aсţiune şi a соrespоndenţei între 
sarсină şi aсţiunile fiziсe, reuşita aсţiunii praсtiсe соnstă într-о bună pregătire inteleсtuală a ei.  

 Regula de bază a intervenției psihоpedagоgiсe, pe tоt aсest parсurs evоlutiv, este aсeea de a şti să 
aştepţi, de a avea răbdare, înсredere, putere de deсizie, о viziune şi о abоrdare raţiоnală în tоată aсeastă 
grabă universală de a faсe tоtul mai rapid, сu соsturi minime.  

Managementul timpului pe parсursul învățării mоtriсe înseamnă alосarea de timp, resurse minime сu 
efeсte maxime în însușirea unui element tehniс sau în fоrmarea unei deprinderi mоtriсe partiсulare, сu 
luarea în соnsiderare, în viziune sistemiсă, şi a altor parametri.  
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Timpul managerial folosit de profesor în dezvoltarea copilului va соnduсe impliсit, la сreșterea 
efiсaсității psihоpedagоgiсe în învățarea mоtriсă. Am putea afirma сă esența demersului nоstru investigativ 
din сerсetarea de față, соnstă în atribuirea și соnfirmarea сa validă a сaraсteristiсii de neсesitate a 
intervenţiei psihоpedagоgiсe, сu efeсt de оptimizare a întregului parсurs, pe termen mediu și lung, așa сum 
este сel al pregătirii unui tânăr.  

Prосesul de învățare mоtriсă nu se desfășоară liniar și соntinuu. Mai ales сând este vоrba despre 
aсțiuni соmplexe, anumite seсvențe pоt avea variații sub aspeсtul сalității exeсuției, dar privită glоbal 
perfоrmanța mоtriсă va fi în prоgres. Dezvоltarea și perfeсțiоnarea deprinderilоr are mai degrabă aspeсtul 
unei spirale сu reveniri și reluări ale seсvențelоr și aсțiunilоr, de fieсare dată la un nivel сeva mai ridiсat.  
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR PASULA SVETLANA KAROLINA 

ŞCOALA GIMNAZIALA DENTA, TIMIS 
 
 Educaţia este „activitatea specializată, specific umană, care mijloceşte şi diversifică raportul dintre 

om şi mediul său, favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societăţii şi a societăţii prin intermediul 
său “( E. Faure, 1974).  

 Cea mai importantă educaţie este cea venită din familie, apoi cea de la şcoală.  
 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, este mediul socio-cultural în care s-a născut 

şi creşte.  
 Primii şapte ani din viaţă reprezintă cea mai optimă etapă a vieţii pentru educaţie.  
 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

 Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul 
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

 Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult.  

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- Salutul. Prima normă de conduită învăţată în familie; 
- Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte;  
- Comportamentul cu prietenii. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi 

se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui; 
- Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea 

ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate; 
- Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 

comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa; 
- Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 

folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate; 

- Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi.  

 Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  
 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Bibliografie:  
Anton Ilica - „O pedagogie modernă “– Editura Universităţii „Aurel Vlaicu“, Arad, 2008 

1322

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PREȘC. PAȚACHIA HERMINA 
GRĂDINȚA NR. 35, BUCUREȘTI, SECTOR 5 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Cei 7 ani de acasa reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima 
parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de 
viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CE INSEAMNA CEI SAPTE ANI DE-ACASA 
 

PROF. PATRU ILEANA CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA DESA 

JUD. DOLJ 
 
Expresia „cei şapte ani de-acasă “este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Profesorul psiholog Adina Mesaroş 
a explicat, pentru „Adevărul“, cum influenţează primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi, 
nu în puţine cazuri, chiar a viitorului adult. Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, 
imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o 
nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o 
satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”, 
explică specialistul, precizând că această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, 
constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi.  

Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea copilului  
Psihologul spune că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în 

braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, nu 
refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, 
mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl înconjoară”, punctează psihologul. În jurul vârstei 
de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, spune Adina Mesaroş, cu condiţia 
de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu este să legi uşile 
dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai 
bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea interesant”, 
explică ea. La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la 
perceperea permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, 
abilitate care se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă limbajul, psihologul subliniind că 
este foarte important ca mama să vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el 
învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, 
Adina Mesaroş spune că nu trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil să 
progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem 
spune «hai să păpăm», dar să adăugăm imediat şi «hai să mâncăm»”, explică ea. Între 1 şi 3 ani, este foarte 
important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie încurajat 
să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că trage de faţa de masă. El nu face asta 
pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe masă şi la care nu ajunge. O face, 
deci, pentru a-şi rezolva o problemă”, exemplifică psihologul.  

Crizele de personalitate - o etapă normală. Cum le gestionăm ? 
După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. 

„Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru 
părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni 
lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”, spune 
psihologul. Specialistul atrage atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă 
în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii 
sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea 
lui intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu 
creioanele colorate. „Şi aici, este mai bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar 
să-l şi lauzi pentru asta”, recomandă psihologul.  
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După 5 ani înţeleg regulile 
 Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri 

(trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile 
dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot 
fi depăşite fără un ajutor de specialitate.  

Politeţea - oglinda familiei  
Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de 

politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz 
îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută 
şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor 
vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se 
vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi 
formulele de adresare. „Un copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi 
să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a 
putea să se adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună 
tuturor «tu»“.  

Ce trebuie să ştie un copil „de acasă “ 
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 

anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială - sintetizează psihologul.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,CRIȘAN’’ CRIȘCIOR 
PROF. INV. PREȘCOLAR PAUL ELENA DORINA 

 
 A. S. Makarenko, fiind convins de rolul exemplului în educație –ca și de înclinația copilului pentru 

imitație – se adresează părinților astfel: ,,Să nu credeți că educația că educați copilul numai atunci când 
vorbiți cu el, când îl povățuiți sau îi porunciți. Îl educați în fiecare moment al vieții voastre, chiar și atunci 
când nu sunteți acasă. Felul cum vă îmbrăcați, cum vorbiți, cum vă bucurați sau vă întristați, cum vă purtați 
cu prietenii și dușmanii, felul cum râdeți sau citiți ziarul – toate au pentru copil mare însemnătate.  

Copilul vede sau simte cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la 
el pe căi pe care  

voi nu le observați. ’’ 
 Părinții sunt primii educatori din viața copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Comenius, 

care, în prima carte de educație a copilului, consideră că educația primită de acesta până la vârsta de șase 
ani, în primul rând de la mama, este determinată pentru dezvoltarea sa ulterioară.  

 Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și 
modelează persoana umană. Unii merg chiar mai departe și susțin că acțiunea ei asupra persoanei este atât 
de mare, încât ea egalează acțiunea celorlalte grupuri sociale. Familia este adevăratul laborator de formare 
a persoanei 

 Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 
iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, 
simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare 
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează 
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

 Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.  

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.  

 Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a 
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.  

Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de 
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii 
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu 
corespunde acestui model ideal.  

Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de 
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de 
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii) 
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de 
timp, superficialitate etc. ):  

În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea 
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se 
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.  

 În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi 
însuşeşte limbajul.  

Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul 
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.  

Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada 
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, 
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răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să 
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.  

La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de 
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să 
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.  

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 
Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  

Aceste „cursuri” de dezvoltare a inteligenţei emoţionale nu se predau doar prin interacţiunea dintre 
copil şi părinţi sau din spusele şi actele părinţilor faţă de copii, ci şi prin intermediul modelelor pe care, în 
primul rand, părinţii şi ceilalţi membrii ai familiei (extinse) le oferă.  

Unii părinţi sunt profesori emoţionali talentaţi, alţii, din nefericire cei mai mulţi, nu.  
Există numeroase studii care arată că felul în care părinții îşi tratează copiii, fie că este vorba de o 

disciplinare aspră sau de înţelegere, de reacţii empatice, de indiferenţă sau de căldură, are consecinţe 
profunde şi de durată pentru viaţa emoţională a copilului.  

Impactul părinţilor asupra dezvoltării emoţionale apare încă din perioada pre-natală (intrauterină) şi 
este cel mai puternic în primii ani de viaţă.  

Primii patru ani de viaţă acoperă o perioadă în care creierul copilului ajunge cam la două treimi din 
dimensiunea sa la vârsta maturităţii şi evoluează în complexitate mai mult ca oricând.  

Anumite cunoştinţe se fixează acum mai bine decât ulterior, este perioada propice dobândirii 
cunoştinţelor emoţionale. De aceea, tot în această perioadă, stresul puternic poate afecta capacitatea de 
învăţare a creierului, deci poate dăuna dezvoltării intelectului.  

Un copil care nu se poate concentra, care e mai degrabă suspicios decât încrezător, care este trist sau 
furios în loc să fie optimist, care este mai degrabă distrugător decât respectuos sau care este copleşit de 
anxietate, preocupat de fantezii înspăimântătoare şi care, în general, se simte profund nefericit, un asemenea 
copil are puţine posibilităţi în viaţă, puţine şanse de a se dezvolta şi evolua pe măsura cerinţelor sau 
aşteptărilor sale. (Despre Educaţie în copilărie, F. Dolto). Cu alte cuvinte, putem spune că pierde startul 
corect în viaţă şi cu greu va putea recupera acest handicap.  

Aproape toţi copiii cu rezultate slabe, scrie în raport, duc lipsă de unul sau de mai multe dintre aceste 
elemente de inteligenţă emoţională (indiferent dacă au sau nu şi dificultăţi cognitive, cum ar fi disfuncţiile 
de învăţare).  

 Există şi părinţi care sesizează ocazia oferită de emoţiile pozitive sau supărările copilului pentru a 
acţiona ca un fel de antrenor emoţional sau de mentor. Ei iau în serios sentimentele copilului şi încearcă să 
înţeleagă ce anume îi motivează sau îi nemulţumeşte şi îl ajută pe copil să se cunoască mai bine şi să 
găsească căi pozitive de calmare a sentimentelor negative.  

Pe măsură ce copiii cresc, lecţiile emoţionale pentru care sunt pregatiţi şi de care au nevoie se 
modifică. Lecţiile de empatie încep din prima copilărie cu părinţii care se adaptează sentimentelor copilului 
lor. Chiar dacă unele aptitudini emoţionale sunt întărite de educatori, prieteni, de-a lungul anilor, părinţii 
îşi pot ajuta cel mai mult copiii, deprinzându-i cu toate formele de inteligenţă emoţională: să înveţe să 
recunoască, să stăpânească şi să-şi domolească sentimentele; să aibă o reacţie de empatie, să ştie cum să 
trateze sentimentele ce apar în cadrul relaţiilor interumane.  

Problema, ca şi în cazul dezvoltării celorlalte inteligenţe, este că părinţii sau educatorii, pentru a putea 
să fie antrenori eficienţi trebuie, la rândul lor, să aibă un set minim de inteligenţă emoţională.  

Generaţia actuală de părinţi este nevoită să muncească mai mult pentru a-şi menţine un standard de 
viaţă decent; asta nu înseamnă că ne iubim copiii mai puţin, ci că avem mai puţin timp liber pentru a ne 
petrece timpul cu ei decât au avut, poate, părinţii noştri. În ceea ce priveşte aspectul tehnologic, spune 
Goleman, copiii mai mici sau mai mari, traversează o experienţă fără precedent: numeroase ore din viaţă şi 
le petrec cu ochii lipiţi de televizor sau de un monitor.  
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Ei preferă să se uite la televizor sau să se distreze cu ultimul joc video de pe piaţă, decât să se joace 
cu alţi copii. Astfel, comunicarea emoţională a devenit deficitară. Aptitudinile fundamentale de viaţă, 
transmise de la o generaţie la alta, se pierd şi nu mai pot fi însuşite.  

Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care 
copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru 
copil.  

Ceea ce învaţă în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului 
său şi a celor din jur.  

 Părinţii ar trebui să fie aceia care realizează primul contact al copilului cu o viziune asupra sensului 
vieţii, cu frumuseţile naturii, cu viaţa socială şi specificul naţional (valori culturale, tradiţii, obiceiuri etc. ), 
cu operele de artă şi îl încurajează să îşi manifeste creativitatea artistică, tehnică sau ştiinţifică.  

Şi, la fel ca şi până acum, problema constă în nivelul cultural şi de înţelegere al părinţilor faţă de 
importanţa acestor aspecte în formarea copilului şi stimularea dezvoltării creativităţii şi a inteligenţei 
spirituale.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. PAUN GEORGIANA 
 
Educatia unui copil nu se limiteaza doar la a-l invata sa scrie, sa citeasca si sa calculeze. El trebuie sa 

invete si cum sa se comporte cu ceilalti, iar asta e raspunderea ta. Obisnuieste-l de mic cu bunele maniere. 
Sunt cheia catre succesul lui social.  

Un copil manierat se va descurca mai bine in relatiile sociale si se va simti mai confortabil in prezenta 
celorlalti decat unul caruia ii lipsesc cei 7 ani de-acasa. Probabil ca cea mai buna modalitate de a-l obisnui 
cu bunele maniere este sa fiti voi, parintii, un bun model pentru el. Incepe sa il inveti lucrurile simple inca 
de la varsta frageda: sa salute, sa spuna "te rog “si "multumesc". Dar buna crestere nu trebuie sa se opreasca 
aici.  

 Va trebui sa stie ce se cuvine si ce nu la masa, intr-o vizita, la o petrecere si chiar intr-o discutie cu 
un prieten apropiat. Bunele maniere ii modeleaza comportamentul in societate si il invata ce inseamna 
respectul. Iar copiii respectuosi vor fi tratati cu respect. Asadar, cum il inveti bunele maniere? 

Ce faci si ce nu faci 
A-l invata bunele maniere este un proces zilnic, care va dura in timp si vei avea multe ocazii sa il 

indrumi in directia corecta. Tine minte aceste sfaturi:  
• Chiar daca a gresit de cateva ori, nu te grabi sa tragi concluzia ca este prost crescut sau ca tu ai uitat 

ceva foarte important. Este posibil sa aiba nevoie doar de una doua lectii de bune maniere pentru ca 
problema sa se rezolve.  

• Explica-i clar si invata-l ce anume trebuie sa faca sau nu. In loc sa ii spui un scurt (si pentru el greu 
de inteles): "Nu mai fi atat de grosolan", spune-i: "Nu este politicos sa ragai la masa, dar, daca o faci, se 
cuvine sa iti ceri scuze". Sau, daca zbiara prin casa, nu-i spune: "Inceteaza cu tipetele in casa", ci fii mai 
blanda, ca sa inteleaga in fond ce astepti de la el: "Te rog, nu mai ridica vocea in casa".  

• Daca cel mic isi exprima sentimentele folosind expresii sau atitudini mai putin politicoase, nu i-o 
reteza scurt, ci incearca sa reformulezi. De exemplu, cand el zice: "Iahh, imi vine sa vars cand vad chestia 
asta verde", tu corecteaza-l spunand: "Frumos ar fi fost sa spui ca nu iti place deloc spanacul".  

• Fii intelegatoare si accepta-i greselile. Aminteste-ti ca nu este inca suficient de matur pentru a sti 
bine cum trebuie sa se comporte in anumite situatii. Si noi, adultii, gresim adeseori, daramite ei.. .  

• Educatia se face doar acasa, cu discretie, in familie. Nu ii tine prelegeri si nu il critica in public, nu 
il umili si nu il jigni fata de straini, chiar daca greseala a fost destul de mare. A-i face lui o scena de fata cu 
altii dovedeste ca nici tu nu ai prea fost atenta la lectiile de bune maniere.  

• Fii consecventa. L-ai invatat de la doi ani sa spuna "te rog “si "multumesc"? La 6 ani este evident 
ca ar trebui sa le foloseasca.  

• Oricum, procesul de educatie nu se opreste la o anumita varsta. Nu e niciodata prea tarziu ca sa 
invete ceva! 

Pana la 3 ani 
Chiar daca cel mic este nazuros, obraznic sau suparacios, nu trebuie sa confunzi comportamentul lui 

cu lipsa de maniere - este o etapa fireasca a dezvoltarii sale. Pana la varsta de 3 ani nu te astepta sa cunoasca 
si sa respecte mai mult de una - doua reguli de politete. Desigur, nu este prea devreme sa il inveti sa utilizeze 
formule ca "te rog", "multumesc", "buna ziua “si "la revedere". Incurajeaza-l sa le foloseasca nu doar cu 
strainii, ci si in familie. Astfel, nu uita ca, dupa ce ii oferi paharul cu apa pe care ti l-a cerut, sa ii amintesti: 
"Acum, spune multumesc". Fii un bun exemplu pentru el - comporta-te calm si manierat, fara tipete si 
expresii deplasate si adreseaza-te politicos atat lui, cat si celorlalti din casa. Astfel, devii tu insati un 
exemplu. Pe de alta parte, nu uita sa il feliciti si sa il lauzi ori de cate ori micutul se dovedeste bine crescut.  

Intre 3 si 5 ani 
Cu putina creativitate, il poti ajuta pe micutul tau de 3 sau 4 ani sa inteleaga de ce unele lucruri trebuie 

facute intr-un anume fel. Joaca este cel mai simplu mod. Inventeaza jocuri in care el sa fie actorul principal. 
Propune-i sa fie gazda si tu musafir.  

Va invata cum sa isi trateze invitatii: sa le serveasca prajiturele sau, pur si simplu, sa poarte o 
conversatie politicoasa. Gandeste-te la situatiile cu care te confrunti tu zi de zi si vei gasi pentru el 
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numeroase roluri: poate fi vanzator sau cumparator intr-un magazin, poate fi patron sau angajat, sofer sau 
prietenul unei persoane importante pe care el o admira.  

El se va distra, iar tu iti vei atinge scopul: cu fiecare rol jucat, micutul va deveni tot mai constient de 
modul in care actiunile si cuvintele sale afecteaza sentimentele celor din jur. Foloses-te-te si de povesti, de 
carticele cu imagini, de muzica sau casete video cu desene animate.  

Intre 5 si 7 ani 
O data ce incep sa mearga la gradinita, cei mici devin tot mai independenti. Pentru ca nu vei fi tot 

timpul alaturi de el, va trebui sa ii dezvolti mai mult capacitatea de a comunica cu cei din colectivitate, copii 
si adulti. Acum ar trebui sa cunoasca si sa respecte manierele de baza la masa, sa poarte o conversatie cu 
adultii, sa stie cum sa faca si cum sa primeasca un compliment.  

De acum inainte va participa mai activ la reuniunile de familie, la vizite, la aniversari, etc. Poti incepe 
sa ii supraveghezi interventiile in discutii si sa ii explici ca este politicos sa il lase pe celalalt sa termine ce 
are de spus. Foloseste-te de exemplele din viata de zi cu zi, de la gradinita, de pe strada, dar fara sa faci pe 
profesoara. Nu il ameninta, folosind expresii ca: "Sa nu te prind ca faci vreodata ca Andrei, ca iti rup 
urechile". Cand greseste, atrage-i atentia si aminteste-i ce are de facut.  

Intre 8 si 10 ani 
Este varsta la care cei "7 ani de acasa “trebuie sa se fixeze definitiv in comportamentul copilului tau. 

Metoda pe care o poti folosi este cea clasica, adica a unei continue repetitii. Daca pana acum i-ai mai trecut, 
uneori, cu vederea lipsa de buna cuviinta, acum a venit momentul cand trebuie sa fii mai categorica. In 
unele cazuri poti recurge chiar la mici pedepse (ii interzici de exemplu, televizorul, nu il mai lasi sa iasa 
afara la joaca cu prietenii, nu mai are voie o luna sa vada nici un film, etc.).  

De asemenea, daca intr-o anumita imprejurare (in vizita, la o aniversare, etc.) s-a comportat 
ireprosabil, merita o recompensa, cat de mica. Daca a gresit, nu il critica de fata cu alte persoane straine. 
La aceasta varsta se simte foarte stanjenit daca i se face morala in public si va avea tendinta sa procedeze 
exact pe dos. Continua sa ii cultivi respectul pentru cei din jur.  

Ce ar trebuie sa stie:  
Pana la 3 ani 
• sa salute si sa raspunda la salut ("buna ziua", "buna seara", "la revedere") 
• sa spuna "multumesc", "te rog”, "cu placere “ 
• sa dea mana cu cineva 
Intre 3 si 5 ani 
• sa spuna "Pardon “ 
• sa bata la usa cand intra intr-o incapere  
• sa ceara permisiunea ("Mami, imi dai voie sa.. . “sau "Pot sa.. . ") 
• sa foloseasca batista 
Intre 5 si 7 ani 
• sa raspunda cuviincios la telefon - sa se prezinte, sa nu tipe in receptor si sa nu lase interlocutorul 

sa astepte la telefon  
• sa isi ceara scuze atunci cand greseste  
• sa stie sa ofere si sa primeasca un dar  
• sa nu intrerupa conversatia adultilor 
• sa intrebuinteze corect tacamurile 
Intre 8 si 10 ani 
• sa respecte bunele maniere la masa (sa nu soarba, sa nu plescaie, sa nu tina coatele pe masa, sa nu 

se intinda peste masa, sa nu gesticuleze cu tacamurile, sa nu manance cu cutitul, etc. ) 
• daca primeste o cutie de bomboane, politetea ii cere sa o desfaca si sa ii serveasca pe ceilalti 
• sa nu dea replici rautacioase despre colegi (si, in nici un caz, cand acestia sunt de fata) 
 

1331

 



 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
VIAȚA DE ȘCOLAR” 

 
PROF. PAUN VERONICA ANGELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA, JUD. TULCEA 
 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 

s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

 “Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu? “Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
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lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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COPILARIA- INIMA TUTUROR VARSTELOR 
ÎNTREPATRUNDEREA MEDIILOR EDUCOGENE 

 IN PRIMII ȘAPTE ANI DE VIAȚA 
 

 PAUNA MONICA ELENA  
 
Cei șapte ani de acasă reprezintă perioada cea mai importantă din viața fiecăruia dintre noi. Aici se 

pun bazele educației, ale personalității, aici se conturează primele trăsături de caracter și se formează 
primele obiceiuri de viață ce ne vor urmări pe tot parcursul nostru.  

În acești ani, pașii copilului sunt ghidați în special de către părinți. Aceștia din urmă sunt cei care vor 
îl vor însoți pe copil pe drumul său spre cunoaștere explicându-i, pas cu pas, despre tot ceea ce îl înconjoară.  

Copilul descoperă pentru prima dată lumea prin ochii părinților lui, iar această imagine este cea prin 
filtrul căreia va trece toate informațiile pe care le primește ulterior. Familia este prima lume a copilului și 
prin ea dscoperă viața, rostul lucrurilor, primele norme sociale, primele valori, etc. Familia este nucleul în 
care copilul se va dezvolta și din care își va trage seva necesară dezvoltării până la maturitate. În cadrul 
familiei, copilul va petrece cel mai mult timp în primii șapte ani de acasă.  

Factorii care influențează educația în primii șapte ani 
 În parcursul devenirii lui, omul se supune rigorilor comunității din care face parte. Prin faptul că se 

naște într-o familie, copilul are deja formată legătura cu societatea și cu normele impuse de aceasta. Primii 
ani de viață și-i petrece în sânul familiei, fiind modelat după tiparul părinților lui. Apoi intră în colectivitate, 
la grădiniță, unde această modelare continuă, dar într-un mod formal. Crescând, copilul își creează propria 
lui percepție despre lumea care îl înconjoară.  

În concepția lui Russeau, omul este bun de la natură, iar intervenția societății este aceea care îl viciază. 
În consecință, punctul de pornire al educației nu este societatea, ci copilul, cu viața și cu particularitățile 
sale. Educația constă în dezvoltarea și consolidarea a ceea ce se află de la naștere în predispozițiile naturale 
ale ființei umane. Abilitățile înnăscute sunt formate și modelate prin educație. Mediul în care este realizat 
actul educației este unul de importanță majoră deoarece este cel în funcție de care se vor modela aceste 
predispoziții naturale ale ființei umane.  

Familia - primul mediu educogen  
Familia a fost, dintotdeauna, apreciată ca fiind o importantă instituție socială, pentru multiplele funcții 

pe care le îndeplinește. Rolul familei în formarea copilului pentru viață este hotărâtor.  
Familia este mediul educogen în care copilul își petrece cei mai mulți ani, deoarece aceasta rămâne 

prezentă în viața lui chiar și atunci când celelalte medii de educație se schimbă. În familie copilul primește 
primele noțiuni de educație și își formează cele mai importante deprinderi care îl urmează pe tot parcursul 
vieții. Mulți oameni definesc educația primită în familie în sintagme precum: „prima școală a copilăriei”, 
„a-b-c-ul vieții”, „cei 7 ani de acasă”. Pentru copil, familia reprezintă factorul care îl integrează pe acesta 
în societate și mediul în care își găsește primele modele. Odată ce devine conștient, copilul preia de la 
familie comportamente și atitudini, care îl vor urma și îl vor defini ca și ființă pe tot parcursul vieții.  

În familie, copilul primește noțiuni de educație fizică, morală, intelectuală și estetică.  
Când vorbim despre familie, ne referim atât la aceasta în mediu restrâns (părinți, frați și surori), dar 

și la familie în cadru mai larg (bunici, unchi, mătuși, verișori, etc. ). Familia reprezintă pentru copil nu doar 
primul mediu educogen, ci și satisfacerea uneia dintre nevoile stringente ale individului, conform lui 
Maslow, cea de apartenență. Omul are nevoie de apartenența la un grup, de contact cu societatea. Prin faptul 
că se naște într-o familie, copilul are deja asigurat, așa cum am spus mai sus, factorul care să îl integreze în 
societate. Prin urmare, familia reprezintă pentru copil primul și cel mai important mediu educogen.  

Grădinița- al doilea mediu educogen al copilăriei 
 Influența mediilor educogene se împletește organic. Deprinderile pe care copilul le dezvoltă în 

grădiniță se întrepătrund sau se completează cu cele pe care acesta le dobîndește în familie sau în celelalte 
medii. În familie și grădiniță influențele primite sunt mai strâns legate deoarece atât în grădiniță, cât și în 
familie, copilul este educat sistematic (organizat). Dacă din celelalte medii își adună influențe care îi 
modelează personalitatea într-un fel sau altul, în privința grădiniței și a familiei există acest numitor comun, 
educația cu toate formele ei. Putem spune ca grădinița se completează cu familia și invers. Diferența dintre 
cele două medii este aceea că, în școală educația urmărește niște scopuri și finalități date de idealul în 
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educație valabil pentru societatea în care trăim, pe când în familie educația se axează pe dobândirea unor 
obișnuințe de comportament.  

Educația școlară trebuie să asigure realizarea idealului educațional al școlii românești care constă în 
dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome 
și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru 
incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.  

Personalul didactic și familia trebuie să mențină o legătură strânsă, să comunice, să își acorde suport 
reciproc, în beneficiul realizării unei educații complexe și complete a copilului.  

Societatea/ Comunitatea 
Societatea reprezintă oglinda la care ne raportăm în educarea copiilor, fie ca le suntem părinți sau 

cadre didactice, pentru că omul este o ființă socială. Omul trăiește în și prin societate. Așa cum spuneam 
mai sus, una dintre cele mai evidențiate nevoi umane este aceea de a se afla printre semenii săi. Omul este 
parte din societate, având locul și rolul lui încă de la naștere. Dar pentru a putea fi parte din societate, acesta 
trebuie să se integreze, trebuie să respecte normele societății și să trăiască în conformitate cu acestea. Acest 
lucru se poate realiza doar prin educație.  

La nivel mai restrâns societatea este reprezentată de comunitate. Comunitatea reprezintă un grup 
uman de mici dimensiuuni, de o complexitate mai redusă decât societatea. Comunitatea este parte integrată 
a societății și funcționează după aceleași reguli și norme, doar că la un nivel mai restrâns.  

Între școală, familie și comunitate trebuie să existe un parteneriat stabilit în beneficiul copilului. 
Copilul trebuie considerat cea mai importantă resursă a societății pentru că doar prin el se poate asigura 
viitorul și continuitatea moștenirii culturale. Dar pentru a asigura un viitor pozitiv al acestei „resurse” cea 
mai importantă investiție este educația. O educație făcută cu responsabilitate, cu rădăcini temeinice 
întemeiate în familie, cu trunchi puternic format în școală și ramuri bogate întrepătrunse în comunitate.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR 
 PAUNESCU CRISTINA VIOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 GURA VAII, BACAU 
 
În ultima perioadă se vorbește mult despre colaborarea dintre școală și familie. Această legătură, care 

pune în centrul ei pe copil, are la bază și existența celor 7 ani de acasă, pe care școala își poate clădi traseul 
educațional.  

Ajungând pe băncile școlii, la clasa pregătitoare, copiii vin din medii diferite, cu un bagaj de 
cunoștințe acumulate în familie, printre care fiind și bunele maniere. De multe ori apar conflicte între elevi 
în primele săptămâni de școală care au la bază aceste reguli de politețe –nu acceptă să stea în bancă cu un 
anumit coleg, din diverse motive, iau obiecte fără să ceară voie, își adresează cuvinte urâte, sau se lovesc, 
etc. Pârâtul colegilor este modul în care ei doresc să iasă în evidență, considerând vigilența lor un punct 
forte. Făcând parte dintr-un colectiv sunt aduși în situația de a cere voie să facă diferite acțiuni, ca de 
exemplu să mergă la toaletă, să bea apă, să împrumute un obiect sau să se ducă la coșul de gunoi. Regulile 
de politețe învățate acasă în primii ani de viață i-ar ajuta să colaboreze mai ușor cu ceilalți, să-și facă 
prieteni, să fie apreciați sau să se integreze mai ușor în colectivul clasei. Dar de cele mai multe ori copiii au 
lacune în ceea ce privește politețea și cunoașterea regulilor de comportament, astfel că cadrului didactic îi 
revine sarcina, cu răbdare, să completeze ceea ce lipsește, să laude și să încurajeze atunci când ele există. 
De mare ajutor este disciplina dezvoltare personală unde se pot desfășura activități pe teme diferite, se pot 
citi diverse texte de unde să extragem exemple bune de comportament, să discutăm despre comportamentul 
personajelor, să desfășurăm jocuri de rol și să stabilim ce e bine sau ce e rău. Toate disciplinele școlare ne 
ajută să oferim cadre propice pentru colaborarea dintre copii, interacțiunea dintre aceștia obligându-i să 
cunoască diverse moduri plăcute de adresare. Activitățile extrașcolare sunt un prilej bun de a repeta purtarea 
politicoasă și socializarea dintre copii, mai ales dacă aceștia sunt scoși din mediul școlar. Elevii învață doar 
prin acțiune directă, așa că trebuie create situații în care să aplice ce au învățat, să-și corecteze deprinderi 
greșite sau să învețe lucruri noi unii de la alții. Dacă copiii sunt manierați ei se vor integra ușor în viața 
școlară, vor avea mulți prieteni cu care vor colabora în cadrul activităților și vor prinde drag de școală. Fiind 
de vârstă mică, 7- 8 ani, au tendința de a se plânge de modul de purtare al colegilor, iar colectivul 
marginalizează pe elevii problemă, nu îi primesc în grupul de joacă, în grupul de lucru sau chiar în bancă 
cu ei. Și iar trebuie apelat la creativitatea și răbdarea cadrului didactic de a reface aceste legături între colegi 
pentru a forma un colectiv unit și închegat. Trebuie lucrat și cu elevii care au diverse probleme de 
comportament, dar și cu ceilalți elevi care trebuie să înțeleagă că oamenii sunt diferiți. Cadrul didactic 
trebuie să fie el însuși un exemplu pentru elevi să li se adreseze politicos, să asculte toate părerile, să 
găsească calea de a cultiva prietenia și acceptarea celorlalți și de a crea diverse activități prin care eleviii să 
se cunoască mai bine. Puterea exemplului trebuie să vină și de la părinți. Mediul în care trăiesc copiii în 
afara orelor de școală, modelul de comportament arătat de părinți sunt foarte importante. Relația dintre 
membri familiei, modul în care aceștia comunică unii cu alții, se ajută în gospodărie sunt exemple pentru 
cei mici. Ei vin la școală și vorbesc sau se comportă așa cum au văzut acasă, de aceea este foarte importantă 
viața de familie a elevului, care sunt principiile morale oferite de familie. Programul școlar începe cu un 
salut și se încheie tot în același mod. Deci politețea deschide și închide cercul. În interiorul lui suntem noi, 
oamenii, cu defectele și calitățile noastre, cu toleranța față de ceilalți, cu lipsa de etichetare și cu observarea 
fiecărui comportament. De aceea se numește clasa pregătitoare că îi pregătește pe elevi să conviețuiască, 
să lucreze împreună și să respecte reguli, să se dezvolte și emoțional nu doar cognitiv.  

Elevului trebuie să i se formeze o stimă de sine crescută, o imagine bună despre propria persoană, să 
se respecte pe sine mai întâi apoi va învăța să îi respecte și pe ceilalți. Scopul nostru și al familiei este de a 
forma un copil responsabil și politicos, care să devină mai târziu un adult responsabil pe care societatea se 
va putea baza. În cărțile de specialitate sunt prezentate diverse tipuri de elevi sau diverse moduri de a 
colabora cu elevii, dar consider că fiecare colectiv e unic, care se modelează în fiecare zi, e ca un organism 
viu care trebuie să învețe să se adapteze la situații noi. Totul trebuie învățat prin interacțiune, de aceea 
consider să metodele de învățare moderne bazate pe ineracțiune directă între copii sunt un cadru perfect 
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pentru a învăța bunele maniere. Chiar și greșeala, cu intenție sau fără, crează situații foarte bune de a învăța 
ceva bun din ele.  

Comunicarea cu elevii este foarte importantă, trebuie să le ascultăm părerile să știm cum gândesc și 
de ce procedează în anumit fel. Părinții trebuie încurajați să facă la fel și acasă, să păstreze legătura cu 
școala, să se considere parteneri egali în educația copiilor și să nu lase totul pe seama școlii, pentru că buna 
educație se primește în primii ani de viață și se continuă la școală și acasă, punând în centrul educației pe 
elev pentru a avea o creștere și o dezvoltare frumoasă.  
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ATITUDINEA PARENTALA FAȚA DE EDUCAȚIA IN ȘCOALA 
 

PROF. PAUNESCU MIHAELA GRETUȚA 
COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET, TÎRGU-JIU 

 
Educația din familie reprezintă un datum educațional, o resursă educațională de care dascălul trebuie 

să țină seama, el fiind un șlefuitor al sensibilității copilului și un factor decisional în formarea la acesta a 
unui stil de viață sănătos.. 

Cadrul didactic este cel care sfătuieşte părintele cum trebuie să acţioneze în virtutea anumitor reguli, 
cum să îndeplinească anumite cerinţe, să aleagă bine formele de activitate şi să stabilească anumite sarcini. 
Tot el este cel care trebuie să cunoască ce relaţii există în sânul familiei şi mai precis să-i cunoască bine pe 
părinţi pentru a putea îndeplini rolul de educator. Această misiune nu este uşor de îndeplinit pentru că există 
diferite tipuri de părinţi: indulgent, autoritar, indiferent, protector şi democratic.  

Atunci când există empatie între învăţător/profesor - elevii săi şi părinţii acestora, ei se află pe aceeaşi 
lungime de undă, procesul de predare-învăţare se desfăşoară firesc, fără blocaje, iar rezultatele sunt 
superioare. Niciunde, ca în familie, formarea unui stil de viaţă sănătos, nu găseşte un climat mai potrivit. 
Educarea copilului pentru sănătate este o valoare pe care părinţii o pot cultiva cu cel mai mare succes. Acest 
lucru îl pot realiza nu prin lecţii speciale, ci prin atitudinea lor faţă de aceste valori, prin implicarea acestora 
în viaţa lor de toate zilele. 

În ceea ce privește stilurile parentale, remarcăm familii cu structură suplă, cu norme şi reguli flexibile 
ce le aplică în funcţie de situaţii şi care lasă copiilor libertatea de a-şi manifesta iniţiativa şi de a se exprima, 
familiile „autorizate” (nu autoritare), care manifestă un control sistematic îmbinat cu un nivel înalt al 
suportului, care formulează reguli, dar nu le impugn, familiile care manifestă o autoritate nuanţată, 
persuasivă sau negociatoare ce valorifică fermitatea „de ultimă instanţă”, familiile de tip umanist-raţional 
în care copilul are autonomie, opinii proprii, dar se acordă atenţie reuşitei şcolare şi disciplinei, familiile 
care practică tehnici de influenţare de tip motivare/moralizare care vizează conştientizarea de către copil a 
eforturilor sale şi a consecinţelor prin apelul la valori deja interiorizate şi considerate superioare. Familiile 
care îmbină tehnicile de control pe care le deţin cu relaţionarea pozitivă, deschisă cu copilul. Familiile 
înalt educogene care sprijină acţiunile de educaţie şi realizează o strânsă legătură cu şcoala. Familiile în 
care se manifestă o solidaritate între membri, la toate nivelurile: conjugal, parental, fraternal. 

 Există mai multe feluri de părinţi, după:  
1. Interesul manifestat faţă de şcoală A) interesaţi - de tot ceea ce are legătură cu propriul copil. Ei 

sunt motivaţi intrinsec; B) parţial interesaţi - de obicei material (carnete de alocaţie, burse, diferite ajutoare 
etc). Ei sunt motivaţi extrinsec. C) dezinteresaţi - le lipseşte motivaţia.  

2. Colaborarea cu şcoala (conducere, cadrele didactice etc.) sunt părinţi: A) cooperanţi - oricând, 
oriunde, oricum şi oricât este nevoie. Ei au iniţiativă proprie. B) parţial cooperanţi - în funcţie de diferite 
interese. Ei pot fi stimulaţi de iniţiativa altora. C) necooperanţi 

 Pe cât posibil, între cadrul didactic şi părinte este recomandată discuţia individuală.  
Se observă azi preponderența stilului permisiv pentru că în general prin permisivitate se obține foarte 

ușor o reflecție concretă a imaginii părintelui perfect, iar toleranța face ca această imagine să-l satisfacă pe 
părinte dar și pe copil care exploatează și în cele din urmă profită de această latură a educației care i se 
oferă fără nicio rezervă.  

Părintele dorește întotdeauna un feedback încărcat de foarte multe așteptări și care de foarte multe ori 
se dovedesc a fi un eșec deoarece premisele sunt greșite. 

 Permisivitatea este un mic segment al democraticului, așa că schimbarea stilului unui părinte 
permisiv trebuie să se producă în fața unor exemple care să-l conștientizeze asupra laturii negative și să 
încerce să exploreze noi tehnici de ameliorare.  

Dacă un părinte are un stil permisiv atunci sigur are mai multe probleme de rezolvat. În primul rând, 
privit pe termen lung acest stil face din copil un om pe care îl va supăra faptul că are o sarcină suplimentară 
de îndeplinit. Permisivitatea începe de la felul în care se tratează pentru lucrurile din imediata apropiere: 
grija pentru el însuși, pentru curățenie, mediu etc.  

Numai atunci când vom cunoaşte cu precizie universul familial al elevilor noștri, vom putea feri 
elevul de influenţa celor ce nu ştiu cum să-l înveţe să se protejeze pe el şi mediul în care trăieşte. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

AUTOR: PĂUȘAN CORNELIA 
LICEUL TEHNOLOGIC „VOIEVODUL GELU” ZALĂU 

 
Valorile familiale sunt unice fiecărei familii, dar multe elemente sunt comune tuturor familiilor, 

uneori chiar universale. Valorile familiale care permit unui copil să facă parte din această microsocietate 
care este familia lui, îi vor permite apoi să se adapteze mai bine în societate și, în final, să fie mai fericit. 
Aceste valori sunt transmise adesea în mod inconștient. 

Respectul de sine 
Pentru ca un copil să se iubească pe sine, el trebuie să învețe mai întâi să se respecte pe sine și asta 

începe cu capacitatea de a spune nu. În calitate de părinte, acesta este un detaliu foarte delicat, deoarece 
încercăm să-i învățăm pe copiii noștri să asculte instrucțiunile, dar trebuie învățati și să accepte refuzul 
anumitor lucruri, în special pentru tot ceea ce afectează relațiile sociale, alegerea prietenilor sau exprimarea 
afecțiunii. Respectul de sine înseamnă, de asemenea, acordarea unui credit suficient propriei noastre păreri 
pentru a putea să-l împărtășim fără a ne teme constant să fim mustrați. 

Politețe și etichetă 
Spune te rog și mulțumesc, ține ușa, stai frumos la masă și nu vorbi în timp ce mănânci sunt doar 

rudimentele acestei politeți care îl vor face pe copilul nostru să fie agreabil. 
Responsabilitățile 
Viitorul educațional și profesional al copilului depinde de capacitatea sa de a îndeplini sarcini, dar și 

de înțelegerea utilității acțiunilor întreprinse cu un scop comun. Obișnuindu-l să-și aranjeze jucăriile și să-
și ia farfuria de pe masă când a terminat de mâncat, de exemplu, îi va permite să învețe să fie util și să 
accepte să consume puțină energie pentru a fi pur și simplu utili pentru ceilalți. Aceste responsabilități vor 
da un sens sarcinilor sale și vor forma un cetățean mai responsabil. 

Onestitate și încredere 
Încrederea este greu de câștigat, dar ușor de pierdut. Învățându-l pe copil să nu mintă și să nu acționeze 

niciodată ipocrit sau necinstit, îl va ajuta să dezvolte relații sănătoase. Conceptul de onestitate și încredere 
poate fi explicat copilului învățându-l empatia, întrebându-l cum se va simți în locul celuilalt. Astfel, va fi 
mult mai înclinat să reflecteze asupra efectului acțiunilor sale. 

Mesaje conflictuale 
Evident, copiii fac ceea ce au fost învățați. Dacă rugați copilul să nu mai țipe, dar toată lumea țipă în 

casă, mesajul nu va trece. Același lucru este valabil și pentru politețe. Mulți părinți fac tot posibilul să 
insufle civilitatea copilului lor, dar uită să dea un exemplu. Câți părinți, de exemplu, comandă « aranjază-
ți jucăriile », « dă-mi telecomanda », « vino aici » și se întreabă de ce copilul lor nu spune niciodată « vă 
rog » sau « mulțumesc ». 

Politețea și valorile familiei încep prin a da exemplu. Oricât de bine ne învățăm copiii, dacă o facem 
țipând sau făcând contrariul în prezența lor, ei vor fi derutați și vor ajunge să facă ceea ce facem, nu ceea 
ce spunem. 

Nu trebuie uitat că scopul final al valorilor familiei este de a instrui un adult responsabil, care poate 
duce o viață respectabilă și fericită, plină de cât mai puține obstacole. Prin urmare, putem spune că expresia 
a avea cei 7 ani de-acasă se perpetuează dincolo de această cifră. 

1339

 



 “INGREDIENTE” PENTRU CEI 7 ANI DE ACASA 
 

 PROF. PAVAL ALINA CRISTINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA “ ION MUCELEANU” FANTANA MARE  

 JUDEȚUL SUCEAVA 
 
 Cu toții am afirmat, măcar o data în viață, că o persoană are sau nu are “ cei șapte ani de acasă”. 

Admitem printr-o astfel de afirmație importanța educației timpurii în cadrul familiei ca bază a dezvoltării 
ulterioare a adultului. 

 Dar care sunt principalele “ingrediente” ale unui start pentru o viață de calitate? 
 În primul rând, cel mai important ingredient este IUBIREA. Încă dinainte de a-i cunoaște pe membrii 

familiei, de a relaționa conștient cu ei sau înainte de a vorbi, copilul simte și înțelege iubirea. În brațele 
iubitoare ale părinților, pruncul se simte protejat, important, valorizat. Pe măsură ce crește va percepe 
iubirea ca pe un sentiment esențial și va învăța să o primeasca dar să o și ofere pentru că i-a cunoscut 
beneficiile. 

 Un alt ingredient esențial este armonia din cadrul familiei. Discutăm de familia normală în care apar 
tensiuni, disensiuni, discuții în contradictoriu, chiar certuri. Copilul simte tensiunile și săgețile din privirile 
oamenilor mari fără ca aceștia să își schimbe măcar două replici. Negocierile, rezolvările conflictelor și 
împăcările nu ar trebui să se desfășoare numai între adulți, copilul să fie pus în fața faptului 
împlinit....conflictul a dispărut. Cum? Când? Cine l-a luat și unde l-a dus? Se mai întoarce? Acestea ar fi 
câteva din întrebările care pot bântui mintea celui mic, neînțelegând mecanismul. Rezolvând situațiile 
neplăcute implăcând și copiii, măcar ca simpli martori, aceștia vor înțelege că discuțiile în contradictoriu 
pot fi și constructive, nu sunt neapărat evenimente apăsătoare, despre care nu vorbim. 

 Ei mai pot învăța și asumarea responsabilității sau că este important să-și ceară scuze când au greșit 
ori l-au facut pe celălalt să sufere. 

 Tot în familie, și chiar de la vârste fragede, copilul poate exersa empatia, mila. Aceste sentimente 
vor trasa calitatea viitoarelor relații pe care le va stabili cu ceilalți. A fi milos nu înseamnă a fi slab. Din 
contră, înseamnă să ai puterea să te pui în pantofii celuilalt, să îi înțelegi nevoile și neputințele, să nu-l 
judeci, dar mai ales să realizezi că dacă astăzi ești într-o situație mai bună decât a lui, nu este meritul tău 
neapărat și că soarta se poate schimba. Ajutându-i pe ceilalți îți oferi ție însuți o ocazie să fii bun. 

 Primii ani petrecuți în familie sunt așadar definitorii pentru personalitatea și profilul viitorului adult, 
iar sentimentele trăite în mod autentic țin locul oricărei cărți de parenting. 
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STUDIU PRIVIND FAMILIA – LOC PRIVILEGIAT PENTRU A EDUCA 
 

PROFESOR: PĂVĂLUȚĂ MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI 

 
În societatea de astăzi, timpul liber este definit ca parte a zilei situată în afara orelor de şcoală sau de 

lucru (6 - 8 ore sau mai mult) şi a zilelor de lucru (luni-vineri), vacanţele, concediile, (perioada pensiei?!), 
etc 

Munca în echipă sau în grupuri dezvoltă o parte a personalităţii, cea raţională, pe când timpul liber 
oferă posibilitatea de a-ţi dezvolta şi cealaltă parte a personalităţii. În timpul liber te simţi mai uman, nu o 
maşină angrenată într-un sistem, intră în joc întreaga personalitate, ne scoatem masca „socială”, întrăm în 
contact cu propriile dorinţe, personale şi subiective. 

Un semnal de alarmă! 
Sunt zile când timpul nu ne mai ajunge, când ne simţim încolţiţi, când orice mică solicitare în plus ne 

înnebuneşte. Devenim închişi, nemulţumiţi, încordaţi, în ceea ce făceam înainte cu pasiune şi convingere 
şi chiar în munca de rutină.  

Sunt zile în care ne facem munca cu o anume trufie, când vedem sacrificiile noastre prea puţin 
apreciate de ceilalţi şi suntem mânioşi împotriva lor, şi îi socotim prea insensibili şi leneşi să ne ia din 
povară sau chiar incompetenţi. Este semnalul cel mai îngrijorător: dacă ocupaţiile noastre ne rup de cei din 
jur sau ne strică relaţiile cu ei, undeva greşim.  

De câte ori nu am ajuns la capătul puterilor în ajunul sărbătorilor, atât de obosiţi încât nu ne mai 
puteam bucura nici de sărbătoare, nici de familie?! Dorinţa de înnoire sufletească, de purificare, dorinţa de 
căldură şi pace împreună se stingeau sub povara oboselii şi iritării. Îi uitam tocmai pe aceia pentru care 
trudeam: pe Dumnezeu, Cel sărbătorit, şi pe apropiaţii noştri...  

Fiind împovăraţi de griji, cufundaţi în muncă până peste cap, obisnuiţi să fim în priză, în tensiune, 
nici nu mai ştim de ce avem nevoie cu adevărat, care este concret acel lucru, faţă de care celelalte îşi pot 
găsi locul potrivit. 

Cum trebuie privit timpul liber? 
• Timp pentru a ne reîmprospăta forţele pentru a munci mai mult, odată cu terminarea lui, timp de recreere, 

de destindere  
 dar şi,  
• Ocazia de a ne aduna sufletul, de a ne uşura poverile, de a ne bucura alături de familie, de a ne regăsi 

vocaţia de soţi, de părinţi, de a îmbunătăţi practica rugăciunii în comun, timp de cunoaştere şi comunicare, timp de 
a iubi, oferind acest timp pentru refacerea sau întărirea relaţiilor din familie.  

Cât timp mai petrec astăzi părinţii cu copiii lor? 
Cu un secol în urmă, părinţii petrecea cu copiii lor 54% din timpul pe care îl aveau. 
Acest procent astăzi a ajuns la 18%, deci să nu ne mirăm că familiile de azi sunt mai dezbinate decât 

în trecut.  
Dacă ne gândim bine, fericirea din copilăria noastră provenea din activităţile pe care le făceam 

împreună, iar nu din lucrurile primite, iar acele experienţe trăite împreună ne-au apropiat foarte mult unii 
de alţii.  

Pentru ca o familie să rămână unită este nevoie atât de dragoste fără condiţii, de rugăciune în comun, 
cât şi de crearea unor amintiri plăcute ale momentelor petrecute împreună. 

Dacă-l întrebi pe un copil cum se spune pe litere dragoste, el îţi va răspunde: T-I-M-P. 
În zadar ne înşelăm singuri acordându-le copiilor noştri un timp de o calitate deosebită, dacă timpul 

oferit este insuficient. Fără timp suficient, orice am face, calitatea timpului petrecut cu ei are de suferit. 
Părinţii trebuie să petreacă timp cu copiii lor, citindu-le, rugându-se cu ei, cântând cu ei, jucându-se cu ei. 

O mama obosită nu avusese timp într-o zi să stea de vorba cu fetiţa ei. Înainte de culcare voia să-i dea 
ceva mamei, dar ea nu a acceptat, neavând răbdare să o asculte şi spunându-i să lase pentru a doua zi. 
Privirea posomorâtă a fetiţei nu i-a dat pace până târziu în noapte, când s-a hotărât să mergă să vadă despre 
ce era vorba. Fetiţa rămăsese în mână cu rămăşiţele unei foi rupte şi mototolite. I-a deschis pumnul, iar 
ochii i s-au umplut de lacrimi. A găsit o inima mare roşie pe care fetiţa scrisese o poezioară, intitulată „De 
ce o iubesc pe mama!” A adunat cu grijă bucăţelele rupte, a refăcut inima şi a putut citi:  
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„De ce o iubesc pe mama! 
Deşi eşti ocupată şi munceşti din greu 
Găseşti întotdeauna timp de joacă 
Te iubesc, mami, pentru că 
Eu sunt cea mai mare parte din ziua ta ocupată.” 
Educaţia la timpul liber 
Pentru întreaga familie timpul este la fel de preţios. În cursul unei zile, dar şi a unei săptămâni fiecare 

are programul lui. Părinţii au un program mai încărcat, copii au un program funcţie de vârstă, în care trebuie 
inclus şi participarea la unele activităţi gospodăreşti: ajutorul dat bunicilor, părinţilor şi fraţilor mai mici, 
după posibilităţile fiecăruia. La sfârşit de săptămână familia organizează un program care să cuprindă 
activităţi comune tuturor membrilor. 

Este greu să ai un program şi să îl respecţi, dar este mai eficient. Lucrul este bine făcut dacă se va 
face planificarea timpului necesar, în cele mai mici amănunte.  

Părinţii, ca primii şi cei mai importanţi educatori ai copiilor, sunt primii care-i învaţă pe copii cum 
să-şi planifice şi să folosească timpul liber, limitându-le timpul pe care copii îl dedică televizorului sau 
calculatorului şi arătându-le alte posibilităţi de petrecere a timpului liber. Trebuie descoperite unele 
aptitudini ale copiilor şi încurajaţi să şi le dezvolte. În funcţie de zi, trebuie făcut un program de activitate 
pe care trebuie să-l respecte: ore de somn – 8 ore, de masă – 2 ore, de învăţat – 4 ore, timp liber – 4 ore, 
program de şcoală – 6 ore.  

Ne dau de gândit copii când afirmă referitor la timpul liber: mă plictisesc pentru că nu am ce să fac, 
îl urăsc pentru că trebuie să fac o mulţime de treburi şi tragem concluzia că elevii nu mai citesc, nu mai 
participă la cluburi sau concursuri de orice fel, nu mai au pasiuni, nu au program zilnic stabilit. 

Evenimente importante din viaţa copiilor 
Nu rataţi ocazia de a participa la evenimentele unice din viaţa copiilor: serbările şcolare, spectacole 

în care ei evoluează, etc Faceţi tot ce se poate ca să fiţi liberi în acele momente: schimbaţi-vă orarul, faceţi 
schimb cu un coleg, luaţi-vă o zi liberă, etc Participarea voastră ca părinţi îi va impresiona foarte mult şi 
aceasta va întări legăturile dintre voi. 
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 EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 PAVEL RODICA-PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR 
 
Ce sunt cei 7 ani de acasa? 
 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

 Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
 * Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 
 * Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
 *Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 * Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 * Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 * Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

* Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă. 

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF.INV.PRESCOLAR: PENU GERGETA 
 G.P.N. NR. 1 ULMENI-CALARASI  

  
 Functia de parinte este o ,,meserie ,,si, ca orice meserie, ea trebuie invatata. Notiunea de parinte nu 

poate exista separat de cea de copil/urmas, dupa cum notiunea de educator nu poate exista separate de cea 
de educat. Parintii trebuie sa cunoasca, sa devina constienti de influienta pe care o exercita prezenta lor in 
viata copilului, sa fie convinsi ca educatia ce trebuie data copilului, pentru societatea actuala este diferita 
de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferita de cea actuala, iar copilul trebuie pregatit 
corespunzator. Gresesc acei parinti care le interzic copiilor sa se ,,atinga de anumite obiecte ,,sau sa se 
deplaseze cat de mult pot. Tendinta copilului de a apuca, de a desface piesele unei jucarii, de a le pipai, de 
a le privi, chiar de a le izbi pentru a vedea daca se sparg sau nu, nu trebuie oprita. Un copil sanatos, bine 
alimentat si crescut in conditii igienice, manifesta un activism care trebuie stimulat, dar si supravegheat si 
indrumat. Curiozitatea acuta, de a cerceta tot cel inconjoara trebuie incurajata. 

 Unitatea de actiune a celor doi factori (gradinita-familie) in opera de formare a copilului este 
conditionata de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru si o buna cunoastere reciproca. Interesul 
comun al celor doua institutii trebuie sa determine o miscare cu dublu sens, familie-gradinita, gradinita-
familie, in vederea unei suficiente cunoasteri a ambelor parti.  

 In procesul educatiei rolul coordinator il are gradinita, iar mai apoi scoala, insa familia este aceea 
care contribuie prin sustinerea si continuarea a ceea ce unitatile de invatamant se straduiesc sa faca. 

 Din punct de vedere pedagogic coordonarea presupune, pe de o parte, selectarea si valorificarea 
influientelor pozitive ce se exercita in familie, iar pe de alta, indrumarea familiei in vederea exercitarii unor 
actiuni educative care sa fie in concordanta cu idealul educativ. Ca institutie care dispune de cadre pregatite 
in acest sens, gradinita poate asigura aceasta coordonare.O prima consecinta ce rezulta de aici se refera la 
necesitatea cunoasterii de catre educatoare a trasaturilor si potentialului educativ al familiei.De un real folos 
pentru valorificarea influientelor familiei si indrumarea ei sunt informatiile ce se refera la incadrarea 
parintilor in procesul muncii, la structura si tipul familiei, la relatiile interpersonale dintre membrii sai ( 
intre parinti, intre parinti si copii, intre copii si bunici, etc.), la climatul educativ din familie, la 
responsabilitatile pe care copilul le indeplineste in familie, la autoritatea parintilor si metodele educative pe 
care acestea le folosesc etc. Cunoscand asemenea aspecte, educatoarea poate trece la stabilirea unui progam 
comun de educatie-al gradinitei si al familiei- in care actiunile ce se intreprind sa se completeze reciproc. 
Numai in acest fel se poate contura un sistem unitar de cerinte. Odata stabilite aceste lucruri, urmeaza 
aplicarea lor. Si in acest proces educatoarei ii revine sarcina sa indrume si sa orienteze modalitatile de 
aplicare si mai ales sa urmareasca rezultatele. In acest sens, ea trebuie sa-i familiarizeze pe parinti cu 
anumite cunostinte psihopedagogice si sa-i initieze in folosirea unor metode si procedee de educatie in 
concordanta cu particularitatile de varsta si individuale ale copilului.  

Principalele aspecte asupra carora educatoarea trebuie sa insiste se refera la regimul zilnic din familie, 
la relatiile dintre parinti si la unitatea de cerinte dintre ei, la importanta climatului afectiv pentru dezvoltarea 
personalitatii copilului, la necesitatea cunoasterii copilului, la semnificatia stilului de viata care trebuie sa 
domine in familie, la jocurile si jucariile copilului, intr-un cuvant la tot ceea ce s-ar putea repercuta, intr-un 
fel sau altul, asupra dezvoltarii copilului.  

 Familia reprezinta un element cheie in dezvoltarea sanatatii, competentei si activitatii copilului insa 
ea nu poate exercita aceasta functie fara colaborarea cu gradinita, care asigura resurse suplimentare. Pentru 
a realiza un parteneriat efficient gradinita-familie, educatoarea poate implica familia in anumite activitati 
instructive-educative. Astfel, parintii trebuie sprijiniti sa isi cunoasca copii, sa le identifice nevoile si sa 
sprijine dezvoltarea si cresterea lor armonioasa. Parteneriatul familie-gradinita, cu tot ceea ce presupune el, 
prezinta avantaje pentru toti factorii implicati: educatoare, parinti, copii.  

 De asemenea, organizarea unor expozitii cu lucrari executate de copii, prin care parintii au 
posibilitatea sa-si cunoasca copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea parintilor la anumite 
activitati demonstractive ii ajuta sa cunoasca metodele si procedeele folosite, le sugereaza anumite 
modalitati concrete de indrumare a jocurilor, de folosire a jucariilor, etc. In cadrul acestor participari, 
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parintii observa modul de comportare al copilului in colectivitate, precum si modul si gradul de implicare 
al prescolarului in activitati. 

 Un alt mijloc eficient de colaborare intre gradinita si familie sunt convorbirile cu familia. Asemenea 
convorbiri au loc spontan ori de cate ori se iveste prilejul, sau organizat, din initiativa educatoarei sau a 
parintilor. Avantajul lor consta in posibilitatile pe care ni le ofera de a analiza diferite situatii concrete si de 
a ajunge la un consens asupra masurilor ce se vor intreprinde in continuare. Educatoarea are prilejul sa 
cunoasca mai bine copilul prin intermediul parintilor, sa-i cunoasca pe acestia din perspectiva calitatii pe 
care o au.O varianta a acestor convorbiri imbraca forma consultatiilor individuale. Cu acest prilej sunt 
analizate unele manifestari concrete mai dificile sau iesite din comun, cauzele care le genereaza, si in 
colaborare se ajunge la initierea unor masuri concrete. Convorbirile si consultatiile presupun mult tact din 
partea educatoarei. 

 Vizitele constituie o alta forma de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 
catre educatoare si vizitarea gradinitei de catre parinti. Cu acest prilej educatoarea are posibilitatea sa 
cunoasca structura si climatul educativ din familie, relatiile si valorile morale ale acestui microgrup, locul 
pe care copilul il ocupa in interiorul sau. Vizitand gradinita, parintii au posibilitatea sa-si cunoasca mai bine 
copilul si sa-si vada propiile rezultate, observand si informandu-se asupra atitudinii si comportarii copilului. 
De asemenea la nivelul grupei si al gradinitei, se constituie comitetul de parinti. Acesta are rolul de a-i 
antrena pe toti parintii la organizarea si desfasurarea in bune conditii a muncii in gradinita. 

 Pentru atragerea unor surse extrabugetare, am organizat si desfasurat impreuna cu copiii si parintii 
progame artistice cu taxa simbolica pentru parinti, banii obtinuti folosindu-se pentru a achizitiona jucarii 
sau alte materiale necesare grupei de copii. Ex:”Sarbatoarea toamnei”. Lucrarile executate impreuna ca 
copiii au fost: peisaje din seminte de dovleac, jucarii din castane, coji de nuci, etc., sau “8Martie”, 
martisoare, felicitari.De asemenea am atras parintii la realizarea unor lucrari in gradinita: reparatii mobilier, 
zugraveli, etc. 

 O alta forma de colaborare intre gradinita si familie sunt serbarile copiilor, un prilej de cunoastere 
reciproca, dar si de satisfactie reciproca pentru realizarile copiilor. Am organizat activitati extracurriculare, 
organizate si desfasurate impreuna cu parintii. De exemplu: vizite organizate la patiserie, la croitorie, la 
muzee, la biserici, la gradina botanica, astfel incat copiii sa aiba parte de o educatie culturala solida. In 
vederea eficientei parteneriatului gradinita-familie, educatoarea trebuie sa mobilizeze parintii, in 
participarea la aceste actiuni.  

 In cadrul formelor de colaborare mai sus mentionate educatoarele vor observa”pe viu”relatia dintre 
copii si parinti, vor putea observa anumite hobby-uri, preferinte sau talente ale familiei, precum si modul 
in care parintii isi cunosc copiii. Adevaratii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copiii, ei simt dragostea 
si apropierea parintilor, nu numai prin bunavointa si bucuriile ce li se ofera acasa, ci si din interesul pe care 
parintii il acorda in realizarea activitatilor din gradinita; copiii sunt mai siguri pe sine, sentimentul de 
siguranta fiindu-le atat de necesar dezvoltarii si echilibrului interior; totodata ei traiesc mandria de a-si 
vedea parintii in situatii apropiate lor si de a-i aprecia si mai mult.Parintii au sansa de a deveni participanti 
la educatie, prin implicarea afectiva si prin emotiile traite alaturi de copiii lor ; au prilejul de a sta foarte 
aproape de copii, de ai intelege mai bine, au posibilitatea sa-i observe, sa vada cum se compoarta acestia in 
colectiv.Participand afectiv si efectiv la viata gradinitei, parintii nu vor mai vedea doar functia sociala a 
acesteia, de supraveghere a copiilor atunci cand ei lipsesc de acasa, ci vor constientiza ca ea desfasoara un 
proces instructiv-educativ bine fundamentat si organizat. In concluzie, dezvoltarea psihica si fizica a 
copilului la aceasta varsta depinde in mare masura si de cadrele didactice, dar si de parinti si de aceea e 
nevoie stringenta de in parteneriat educational in favoarea cresterii adecvate a copiilor.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. PERIAN NASTASIA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂMNICELU,  

COMUNA RÂMNICELU, JUDEȚUL BUZĂU 
 
MOTTO: ”Educația este ceea ce ne rămâne după ce am uitat tot ce-am fost învățați”.  

(Albert Einstein) 
 
Pilonii care stau la baza formării și dezvoltării personalității copilului sunt, în orice societate, familia 

și școala. Primii educatori, și deopotrivă primii mentori reali în viața copilului sunt părinții. Aceștia au 
menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referință, furnizându-i un set de norme și reguli de 
conviețuire socială, dar și cele dintâi cunoștințe și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și 
societate. 

Încă din primii ani de viață, copilul preia în mod natural, prin imitație din comportamentul părinților 
diverse gesturi, atitudini, deprinderi de comportament, limbajul, iar mai târziu va exterioriza toate acestea 
în diverse situații și va fi criticat, acceptat ori nu de societate. În acest sens, este nevoie de însușirea 
responabilității de a fi părinți, și de a conștientiza influența deosebit de adâncă pe care familia o exercită în 
viața copilului. 

Specialiștii consideră că pentru o dezvoltare normală și armonioasă este absolut esențial ca familia să 
petreacă timp de calitate împreună cu copilul, în care să se vină în întimpinarea nevoilor sale, să i se ofere 
respect, securitate, iubire necondiționată, încurjare, stimulare în acțiunea sa de învăța, de a explora tot ce-l 
înconjoară, de a descoperi.  

Totodată, ca profesor de fizică, consider că în această perioadă în care cei mici pătrund în tainele 
lumii înconjurătoare și descoperă frumusețiile naturii, să îi încurajăm pe copii șă-și lase imaginația să 
zburde liberă, să pună întrebari la care să primească răspunsuri corecte și pe înțelesul lor, în speranța că 
astfel, setea de cunoaștere se va propaga ulterior în domeniul științelor, de la chimie, biologie și fizică, până 
la matematică, fiind întreținută de o motivație intrinsecă pe care nicio temă de la școală sau un extemporal 
nu o pot naște. 

Sintagma “cei șapte ani” de acasă definește în fond, cumulul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini dobândite în primii șapte ani de viață. Acest interval de timp este considerat 
culmea achizițiilor, fiind una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, copilul având o capacitate foarte 
mare de a asimila informații, de a memora și însuși diverse comporamnete, atitudini etc. 

Un copil educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte în orice împrejurare, fie la şcoală, fie atunci 
când se prezintă la interviul pentru un loc de muncă, știe cum să-şi facă prieteni de calitate şi cum să şi-i 
menţină.  

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge cu certitudine un adult integru, responsabil, educat, 
manierat, care ştie să spună „mulţumesc“ şi care adoptă o bună conduită în orice situaţie, atât în societate, 
cât şi în viaţa particulară. 

 
Bibliografie: 
1.Dumitru Vrabie (2000), Psihologia educației, Editura Evrika, Brăila. 
2.Constantin Cucoș (2006), Pedagogie, Editura Polirom, București. 
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NORME ȘI VALORI ESENȚIALE PENTRU SUCCESUL VIITORULUI 
COPILULUI 

 
PROF. PERȚA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PASTRAVENI, NEAMȚ 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. 

 Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Este necesar să fixăm limite, întrucât 
copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. Până la vârsta de 7 ani copilul trebuie 
să învețe formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, 
iar copilul învaţă prin imitaţie. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Astfel că pe umerii părinţilor apasă o responsabilitate majoră: de părinţii depinde ca adolescentul, 
tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune 
creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe care părinţii, 
i-o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al 
societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 
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 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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EDUCAŢIA COPILULUI ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, PERŢEA ION 
LIC. TEHN. ,,DIMITRIE FILIPESCU”, BUZAU 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi 
ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, 
care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt 
întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele 
la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obisnuit cu bunele maniere. 

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
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familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

În opinia psihologilor, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să 
stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, 
este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună 
mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie 
să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ ŞI COMPORTAMENTUL COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: PERŢEA MIRELA 
G.P.P. ,,BOBOCEI DIN MICRO III”, BUZĂU 

 
 ,,Şcoala de pe genunchii mamei” 
Educaţia copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educaţional. Fie că este vorba 

despre viaţa de acasă, fie că vorbim despre educaţia de la gradiniţă sau şcoală, copilul trebuie învăţat să 
înţeleagă şi să respecte regulilele de comportament sau de interdicţiile pe care i le stabilesc părinţii sau 
educatorii. 

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme 
educaţionale înca de la vârste mult mai fragede, dar rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă, ,,Şcoala de pe genunchii mamei”, după cum mai este nimită, 
ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului 
copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine 
crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi 
cu adulţii. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
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de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: PEȚA CRISTINA 
GRADINIȚA NR. 30, BUCUREȘTI 

 
Dezvoltarea și educația copiilor au devenit unele din prioritățile vieții noastre, balansând într-o utilă 

măsură jobul și hobby-urile. 
Mulți psihologi afirmă în prezent, că atât școala, cât și familia și societatea fac trei greșeli majore, 

care dezechilibrează buna dezvoltare a copilului: neglijarea dezvoltării inteligenței emoționale încă din 
primii ani de şcoală, punerea accentului aproape în exclusivitate pe științele reale și neglijarea materiilor 
care au menirea de a le stimula creativitatea și emoțiile și, nu în ultimul rând, denaturarea conceptului de 
“Cei șapte ani de acasă”. 

Cei mai mulți dintre părinți neglijează încă din primii ani de viață ai copilului și dezvoltarea 
inteligenței emoționale, a acestora. 

“Încă din timpul grădiniţei și al școlii primare, copiii sunt ghidați de sistemul de învăţământ exclusiv 
către partea informaţională și tehnică a lucrurilor. Această metodă dezvoltă, într-adevăr, funcțiile psihice 
sau intelectuale și cele motorii sau instinctive, însă dacă aceste funcții nu sunt bine coordonate de emoții, 
există riscul major ca acești indicatori de performanţă să acționeze în cel mai bun caz, deficitar, iar în cel 
mai rău caz, haotic, respectiv distructiv. În sistemul românesc nu este inclus, cum de altfel, este util 
viitorului adult, dezvoltarea funcțiilor emoționale, respectiv: observarea, înțelegerea, toleranţa, 
responsabilitatea proprie a stărilor sentimentale (iritarea, anxietatea, timiditatea, curajul, empatia, 
altruismul etc.)”, explică psihologul Alexandru Pleșea. 

Același psiholog explica și faptul că, conceptul de “Cei șapte ani de acasă” nu mai are același înțeles 
ca pe vremuri, deoarece în cei șapte ani de acasă, părinţii îi educă în spiritul competiției cu orice preț, cu 
idei de genul “dacă pierzi, ești un ratat” sau “Băiatul vecinei a luat note mai mari ca tine”.  

Respectul faţă de oamenii din jur nu mai reprezintă o valoare atât de importantă pentru copiii noștri, 
deoarece noi, adulții, am încetat să le mai spunem asta. Astfel, toate sugestiile pe care cei mari le dau celor 
mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture posibilitatea copilului să se implice emoțional într-un anumit 
aspect.  

Crescând, adultul va avea rețineri să-și facă așa repede prieteni, să râdă, să se bucure ca un copil, să 
treacă peste probleme, să se bucure de orice moment, așa cum o făcea când era mic”, conchide psihologul 
Alexandru Pleșea. 

Cercetătorii elvetieni au dovedit că aproximativ 80% din părinți nu oferă posibilitatea propriilor copii 
de a-și forma un minim bagaj de cunoștinte, cauzele fiind extrem de diverse. Astfel, în cele 18 țări europene 
studiate de psihologii genovezi, inclusiv România, s-a dovedit că, majoritatea părinților nu știu să 
explice copilului unele realități pe care acesta ar dori să le afle și cu care se confruntă în viața 
cotidiană. 

Părinții trebuie să transforme dorința de cunoaștere a copilului într-un joc în care micuțul să se 
simtă recompensat când pune întrebări și încearcă să-și răspundă gândind singur. Cel mai putin recomandat 
este să i se ofere o informație complicată, care-l descurajează pe copil să mai pună întrebări. Este preferabil 
să se evite din parte părinților, sa dea informații sperficiale sau un răspuns deschis, precum "așa a vrut 
Dumnezeu", pentru că, copulul va fi dezamăgit și interesul său pentru cunoaștere va scădea. Jocurile ce 
implică construcția din forme, cărțile cu imagini diverse care cer explicații sunt extrem de importante pentru 
formarea unui bagaj de cunoștințe. 

La fel de importante sunt și basmele și filmele pentru copii, care trebuie discutate și analizate într-
un joc inventat de părinte, de preferat diferit de fiecare dată. 

Copilul trebuie să înțeleagă, încă de la o vârstă fragedă, că tot ceea ce vrea să știe se află în cărți și că 
oamenii care citesc mult și care scriu cărți sunt cei care au adus omenirii multe benficii, de care chiar și ei 
se bucură, dându-le exemple cât mai concrete, din viața lor cotidiană. De asemena este important ca, timpul 
acordat informării, discuțiilor și întrebărilor nu trebuie să știrbească din timpul de joacă, care este la 
fel de importantă pentru dezvoltarea inteligenței. 

Odată cu educarea rațiunii, a felului de a gândi, copilu trebuie să aibă o definiție foarte exactă a binelui 
și a răului. Orice aspect legat de moralitate trebuie să aibă un reper al binelui, exemplificat prin modele. 
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Este de preferat și ușor de folosit pentru o bună întărire a ideilor morale, faptul ca, copilului trebuie să i se 
asocieze unele calități umane și cu modele preferate de acesta din lumea basmului și chiar din desene 
animate. 

Ceea ce mulți părinți nu știu sau refuză să creadă, este faptul că, putem promova un model de erou 
negativ din basm, pe care copilul îl admiră în secret. 

Copilul trebuie să înțeleagă singur că poate fi un erou puternic, ca și cei îndrăgiți, numai dacă are 
respect pentru cei din jur, e capabil să fie fidel celor care-l îndrăgesc și nu poate fi ademenit să fie altfel, 
prin mici atenții materiale.  

Putem ușor deduce faptul că, educația ,,Celor șapte ani de acasă ,,este esențială pentru a pune baza 
unei educații corecte a copilului. Prin comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a 
comunica cu semenii lui înțelegem cât de bine au fost explicate regulile de bune maniere, de exemplu. Este 
facil de observant comportamentul părinților, numai dacă studiem atent aceste comportamente în timpul 
peterecut în locurile public (grădinițe, școli, locuri de joaca, parcuri, etc.): de multe ori mama este prea 
tolerantă la anumite situaţii, iar tata este prea dur. Copilul mic, însă, nu ştie cum este corect să procedeze 
dacă şi maturii au păreri împărţite. În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu 
există două feluri de bune maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o 
societate mult mai cultă.  

Este necesar și important ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune 
maniere în familie, iar copiii îi vor imita cu precizie de 90%. Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli 
mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă copilul va cere o jucărie, este necesar să fie obişnuit 
încă de mic să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”, „poftim”, „mulţumesc”.  

Util pentru o dezvoltare arminioasă a copilului este și faptul ca, să i se reamintescă cât mai multe 
exemple concrete, de preferat în momentele în care încalcă vreo normă de bună purtare şi astfel să se insiste 
până acestea vor deveni o obişnuinţă. 

Totodată, din experiența profesională personal, pot enumera cateva observații utile tuturor adulților 
care cresc și îngrijesc un copil: 

 Copiii adoptă acelși limbaj cu al adulților supraveghetori, de aceea este important să avem grijă 
cum le vorbim copiilor și/ sau în preajma acestora; 

 Este necesar să îi învățăm pe copii să se adreseze adulţilor cu un anumit grad de formalitate, 
precum „doamnă” sau „domnule”, exceptând situațiile în caree adulții îi roagă să le spună altfel; 

 Este necesar să îi învățăm pe copii cum să salute sau să se prezinte corect, cum să se comporte în 
public şi de ce nu este bine să întrerupă o discuţie; 

 De fiecare dată când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, felicitați-i pe copii pentru că 
în acest mod vor reţine mult mai repede. 

 
Bibliografie: 
Psihologia copilului, TInca Crețu, Polirom, 2016 
S.P. Suggate, E. Schaughency & E. Reese, 2013 
M. Hyson & H.B. Tomlinson, 2014 
https://www.doctorulzilei.ro/psiholog-conceptul-de-cei-7-ani-de-acasa 
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DACĂ-ŢI IUBEŞTI COPILUL, ARAT-O PRIN EDUCAŢIA PE CARE I-O DAI 
 

 PROF. PETCU GABRIEL –COL. NAT. ,,M. VITEAZUL” 
 
 Familia este prima societate naturală şi adevărata celulă socială.În organizarea sa proprie, ea oferă 

garanţii de moralitate;este prima şcoala care pregăteste pe copil pentru viaţa socială, deprinzându-l să-şi 
îndeplinească datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul ierarhiei si ordinii.Familia este un oficiu 
înalt al respectului, al demnitatii, al libertaţii interioare, al seninătăţii constructive. 

 Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, care constituie o atmosferă prielnică 
pentru o dezvoltare normală şi echilibrată.Căminul nu este numai un confort domestic, ci şi un loc de 
reculegere, de linişte, de regăsire lămuritoare cu tine însuţ.Nicăieri nu te simţi mai bine ca la mama acasă, 
ca in familia ta. 

 Dragostea dintre părinţi si copii se arată prin creşterea si educaţia lor.Prin educaţie părinţii arată grija 
ce o poartă comorii sfinte dată de Dumnezeu:copiii. 

 Grija educaţiei copiilor nu aparţine numai familiei ci şi şcolii, societăţii si Bisericii.Toate instituţiile 
poartă obligaţiile răspunderile creşterii, ingrijirii si ajutorării lor, cu toate mijloacele materiale si morale de 
care dispun. 

 Educaţia cea mai sănătoasă si temeinică se dă copiilor când toate asezămintele care răspund pentru 
creşterea si educarea lor, îşi armonizează interesele si principiile lor cu scopul pe care îl au in 
vedere:formarea caracterului religos moral. 

 Copilul este un crin, iar in neprihănirea lui vede îngerii lui Dumnezeu ,,Daţi-mi ochiul unui copil pe 
toată viaţa şi nu voi vedea decât lumina fericită a raiului dumnezeiesc”(Nichifor Crainic) 

 Sfântul Ioan Gură de Aur compară sufletul copilului cu o ceară, care se poate modela uşor, atat timp 
cât este moale.În momentul în care se întăreşte aceasta devine tot mai greu de lucrat.Lipsa de procupare 
faţă de instruirea copiilor manifestată de parinţi, face din sufletul copilului un pământ inţelenit, pe care 
cresc cu deosebită uşurintă, spinii păcatelor şi ai patimilor. 

 Un principiu asupra caruia trebuie sa se insiste este cel al începerii educaţiei de timpuriu, din fragedă 
copilarie. 

 Este cunoscut faptul ca un copil dobândeşte, până la vârsta de 3 ani, aproximativ 65%-75% din 
limbaj, chiar dacă nu va folosi întregul bagaj dobândit pe parcursul vieţii sale;până la vârsta de 3 ani i se 
formează 80% din temperament, iar până la vârsta de 7 ani, caracterul i se definitivează in proporţie de 90% 

 Cu intuiţia să morală, Sfântul Ioan Gură Aur recomandă începerea actului de educare a copilului din 
primele momente ale vieţii lui, motivând că ceea ce este fragil si încă nu a căpătat o forma tare poate lua 
orice formă pentru că este uşor de schimbat in altă formă. 

 Copilul este socotit a fi un diamant in stare pură, naturală, latentă.Pentru a fi pus in adevărata lui 
valoare si frumuseţe, acesta are nevoie de grija si preocuparea părinţilor-giuvaergii ai copiilor lor. 

 O învaţătura, o mustrare, o poruncă din partea celor care cârmuiesc viaţa casnică sunt mijloace 
educative bune, folositoare. Dar ceea ce zideşte este viaţa tăcută a părinţilor, exemplul lor de fiecare 
zi.Faptele lor in faţa copiilor sunt o predică mută, dar cu urmări hotaratoare, fie in bine, fie in rău.Învăţătura 
vorbeşte urechilor.Pilda vorbeşte ochilor şi inimii.Poţi pune la îndoială sinceritatea unei vorbe, dar nu poţi 
să nu dai crezare la ceea ce vezi că face aproapele tău, tatăl tău, mama ta.Nici o lecţie biblică, nici o 
învăţătură nu va fi in stare sa înlocuiască pildele părinţilor care vor face ca duhul credinţei şi al omeniei să 
străbată până in măduva oaselor. 

 Nu simpla naştere a copiilor, ci educaţia lor creştină deschide accesul către formarea lor ca oameni. 
,,Dacă-ţi iubeşti copilul, arat-o prin educaţia ce i-o dai!” 
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COLABORAREA ȘCOALĂ- FAMILIE, FACTOR DETERMINANT ÎN 
EDUCAREA COPILULUI 

 
PROF. PETCU SPERANȚA,  

ȘC.GIMN ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TG JIU, GORJ 
 
 ,,Familia e o frânghie ale căror noduri nu se desfac niciodată” (proverb spaniol) 
Sistemul de învățământ a cunoscut în ultimul timp cele mai multe schimbări, unele venind cu atâta 

repeziciune încât nici nu realizăm dacă ceea ce facem este bine sau rău. Experiența didactică ne aduce un 
plus de avantaj, dar responsabilitatea pentru elevi ne revine tot nouă celor care trudim pe ,,ogorul educației”, 
satisfacțiile sau insatisfacțiile culegându-le la finalul fiecărei generații pe care o educăm. Adică tragem linie 
și contabilizăm: pe câți elevi am putut să-i disciplinăm, câți au reușit să facă progrese școlare, la câți dintre 
ei am schimbat atitudini deviante, pe câți i-am determinat să se implice în activități de voluntariat, adică să 
ofere necondiționat fără a aștepta să fie recompensați, nu în ultimul rând la câți părinți am reușit să le 
câștigăm încrederea și i-am implicat alături de noi în reușita copilului. Un profesor responsabil și implicat 
este frământat de toate aceste aspecte și nu numai.  

Tratatele de pedagogie spun că ,,factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educații 
sunt școala și familia”. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, 
a sentimentelor, iar rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral și estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se 
desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Activitatea educativă care se desfășoară în școală este în strânsă legătură cu educația primită în 
familie. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică 
părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât 
şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele 
uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie 
de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare 
studiului.Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă ’’ care acum în cele mai 
multe cazuri sunt doar șase. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi 
unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 
acestuia. 

Relaționarea optimă profesor-elev-părinte este foarte importantă, iar procesul de influență 
educațională depinde atât de părinți căt și de profesori. Să ne imaginăm dezvoltarea unui copil ca 
dezvoltarea unei plante. Din sămânța sădită în sol încolțește și crește lujerul, apoi apar frunzele, florile, 
fructele. Uneori lujerul este strâmb, frunzele sfrijite, florile ofilite sau lipsite de vitalitate. Asta ne duce cu 
gândul că i-au lipsit anumite elemente nutritive pe care trebuia să i le furnizeze solul, iar dacă sunt îngrijite 
și urmărite în dezvoltarea lor se poate interveni la timp și salvate. Așa este și un copil în dezvoltare. Dacă 
în familie beneficiază de atenție, afecțiune, iubire, încurajare, hrană sănătoasă, el crește și se dezvoltă 
armonios, iar dacă acestea îi lipsesc sau sunt deficitare vine în mediul școlar cu carențe educative. Aceste 
crențe sunt descoperite de educator șă îi revine rolul de a le remedia în timp util. Uneori reușește, alteori 
strădaniile nu duc la rezultatele scontate. Dacă familia așteaptă ca doar școala să se implice în educarea 
copilului neasumându-și nici un rol, apar conflictele, se dă vina unul pe altul, iar cel afectat este educabilul, 
adică copilul. Când cei doi factori colaborează pot fi remediate multe neajunsuri, pot fi corectate unele 
deprinderi nesănătoase și lucrurile intră în normal. Pasivitatea educatorului, neimplicarea în comunicarea 
cu părinții, plasarea într-o zonă de confort nejustificată sunt atitudini neprofesionale, cum de altfel 
neacceptarea din partea părinților că al lor copil are niște probleme, neîncrederea în educator, o stimă de 
sine prea ridicată vor adânci și mai mult criza educațională. Soluția nu o reprezintă lamentările, justificările, 
acuzațiile reciproce ci stabilirea de comun acord a unui plan remedial, implicarea și urmărirea realizării lui, 
comunicarea și colaborarea permanentă precum și asumarea reușitelor și nereușitelor. 

Sugestii pentru părinți: 
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 Priviți-vă copilul ca o pe o investiție pe termen lung. Profitul din această investiție se va vedea 
peste ani; 

 Dedicați-vă cât mai mult timp copilului citind împreună o poveste, gătind ceva ușor, vizionând și 
comentând un film, discutând despre planurile voastre și ale lui de viitor, mergeți la un meci/piesă de 
teatru/plimbare sau picnic etc. 

 Ștergeți-le lacrimile atunci când plâng, sunt triști sau dezamăgiți. Explicați-le că viața nu este 
numai roz; 

 Învățați-vă copilul să aleagă între bine și rău explicându-le consecințele, să-și asume 
responsabilități, să-și ceară scuze și să-și remedieze greșelile făcute; 

 Discutați despre grupul de prieteni, calitatea umană și avantajele sau dezavantajele apartenenței la 
o ,,gașcă”; 

 Lăsați copilul să-și ia zborul puțin câte puțin, să se desprindă ușor de ,,cuibul familiei” urmărindu-
i zborul; 

 Lăsați-l să greșescă și apoi discutați consecințe; 
 Spuneți-le că valoile morale nu dispar pe când cele materiale pot fi pierdute din diverse motive; 
 Încercați să nu le acoperiți neputințele ci sugerați-le să-și ia viața în piept, să rămână calmi și să se 

descurce în orice situație. 
Sugestii pentru cadrele didactice: 
 Asumați-vă rolul de educator! Observați comportamentul elevilor, atrageți-le atenția când nu este 

cel corect; 
 Când apar probleme deosebite pe care nu le puteți remedia singuri discutați cu părinții și găsiți de 

comun acord o cale de rezolvare; 
 Puneți accent în disuțiile cu aceștia pe bunele dumneavoastră intenții. Folosiți un ton calm și 

convingător; 
 Pregătiți un plan de acțiune pe care să-l prezentați părintelui. Faceți împreună modificările dorite, 

stabiliți modalitatățile de comunicare a rezultatelor observate. Mult succes în acest demers! 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. PETCULESCU ANGELA MIRABELA 
GRADINIȚA P.P. NR. 11 TIMIȘOARA 

 
Educația este foarte importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, iar baza educației este cea 

primită în interiorul familiei, în primii 7 ani de viață și nu numai. Copilul are o personalitate și un 
comportament modelat de învățăturile primite de la părinți până la trecerea spre școală, acesta putându-se 
exprima adecvat, cu anumite cuvinte de politețe și cu o atitudine potrivită în raport cu adulții și ceilalți copii 
din jurul său. 

Este adevărat că nu prea mai exista cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Bunele maniere, învățăturile, regulile morale sunt liantul către adaptarea optimă a copilului în 
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsește educația din sânul familiei. 

Nu cred că există părinte care să nu își dorească ca al său copil să dea dovadă de bună creștere, acasă 
sau în societate. Și, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica să fie un exemplu de bună purtare 
în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial și până la conduita celui mic 
la școală, la teatru sau în vizită la rude. Însă, de cele mai multe ori există și acea categorie a părinților 
permisivi, care nu pot trasa niște limite clare în relația cu minorii și nu pot găsii ușor pârghiile potrivite în 
transmiterea mesajului educativ către copilul lor. 

Între aceste două categorii de părinți are loc o provocare uneori dificilă, alteori mai ușoară a părinților 
în dorința lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut drept „cei șapte ani de-acasă”. 

Influența pe care familia o exercită asupra copiilor se poate manifesta atât direct, prin acțiuni, cât și 
indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinți, pe 
care copiii le preiau prin învățare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influentele educaționale, 
reprezintă primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor 
despre viață, a modului de comportare şi relaționare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

La vârsta preșcolară, educația copilului se împarte între familie și cadre didactice; cei din urmă vor fi 
construi pe baza realizată de familie, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat 
până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înțelegerea și lămurirea unor necunoscute. 

Lipsa de colaborare, de comunicare între dascăl şi părinți poate conduce la situații în care copilul este 
supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obținere de performanțe, sau, 
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinți, 
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniței. Pentru ca părinții să se asigure că există 
echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activități se vor desfășura la 
grădiniță, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoștințe vor fi vizate. Ei pot solicita 
educatoarei informații despre cum decurge o zi la grădiniță, cum sunt organizate activitățile, cum este 
organizat spațiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afișarea programului săptămânal 
şi inițierea părinților în citirea acestuia. 

Psihologii susțin că până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate prin educația primită în 
familie un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil 
de politețe, învățată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emoțională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoțiile şi 
capacitatea de relaționare socială. 

Copilăria este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădește dezvoltarea unei ființe 
cu diverse aptitudini și preferințe, cu un comportament normal sau deviant. Așa cum ne creștem și ne 
educăm copiii, așa se va reflecta implicarea noastră în viitorul lor, vor fi oglinda efortului pe ca noi l-am 
depus în educarea lor. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. PETEA VOICHITA-ADRIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA PETROS 

 
Când vorbim despre cei şapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei şapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.  
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor şapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie, dascăli şi pedagogii 
din şcoală, cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei şapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
om. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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INFLUENȚA FAMILIEI ASUPRA DEZVOLTĂRII ȘCOLARULUI 
 

PROF.INV.PRIMAR PETRE DANIELA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P.HAȘDEU” MUN.CÂMPINA 

JUD.PRAHOVA 
 
Perioada școlară mică, cuprinsă între 7 și 11 ani, începe odată cu intrarea copilului în școală. Având în vedere 

cerințele noi, mult mai complexe legate de activitatea desfășurată în școală, pregătirea copilului are în vedere mai 
multe aspecte. Activitatea dominantă fiind una de învățare, copilul trebuie să posede un anumit nivel de dezvoltare a 
proceselor psihice alături de capacitatea de însușire a unui volum mare de cunoștințe. Copilul face acum achiziții 
importante – deprinderile de scris și citit. Familia, alături de grădiniță, creează condițiile necesare pentru trecerea 
copilului la activitatea școlară și integrarea sa în viața școlii.  

Viața școlara a copilului este caracterizată de o activitate continuă de învățare în care acestuia i se 
cere un efort intelectual sporit și o rezistență fizică mare. Particularitățile psihologice de vârstă și 
individuale ale copilului, devenit acum elev, sunt influențate de procesul educativ desfășurat atât în cadrul 
școlii, cât și în familie.  

În prima perioadă a ciclului primar, (clasele I-a și a II-a), în dezvoltarea psihică a școlarilor apar 
următoarele caracteristici: atenție fluctuantă, memoria vizuală predominantă, evenimentele concrete din 
mediul înconjurător interesează copii în mod direct, se regăsesc tendințele spre joc ale copiilor alături de o 
rezistență scăzută la efort. Regulile de comportament încep să fie acceptate și respectate spre finalul clasei 
a II-a. 

 În a doua perioadă a ciclului primar, (clasele a III-a și a IV-a), crește interesul copiilor spre 
acumularea de cunoștințe prin folosirea diferitelor tehnici de învățare, jocurile acum preferate sunt cele de 
competiție, bazate pe realitate. 

La intrarea în școală, se pot observa diferențe însemnate între copii în ceea ce privește limbajul acestora. 
Acestea pot fi datorate capacității intelectuale a copilului sau influenței mediului său familial. 

Activitatea de învățare, respectiv școala prin cerintele specifice pe care le manifestă, determină o serie de 
modificări importante în activitatea psihică a copilului. Acum, elevul are dorințe și aspirații. Se raportează la ceilalți 
colegi, se compară cu ei în diferite situații. Se dezvoltă sentimente și stări afective legate de activitatea desfășurată 
în școală. Noile experiențe de viață, relațiile sociale se dezvoltă paralel cu evoluția personalității copilului. Relațiile 
armonioase între părinți și copii, modelul oferit de către învățător favorizează dezvoltarea trăsăturilor de personalitate 
prin care elevul are încredere în forțele proprii, se adaptează vieții școlare. În relațiile cu colegii, apar prietenii bazate 
pe interese și activități comune. 

În procesul de dezvoltare a copilului, procesele și însușirile psihice ale acestuia se dezvoltă cantitativ, dar și 
calitativ. Condițiile de viață și de educație joacă un rol important, determinând conținutul activității copilului – jocul, 
învățătura, munca, în procesul în care el își însușește cunoștințe, deprinderi, își dezvoltă aptitudinile, își formează 
personalitatea. 

În cadrul activităților desfășurate în școală, copilul își dezvoltă capacitățile morale și intelectuale. De exemplu, 
pentru formarea simțului răspunderii față de învățătură al elevilor, aceștia vor fi obișnuiți să își pregătească sistematic 
temele acasă și la școală. 

Alături de școală, factorii sociali și culturali influențează în mod direct procesul de cristalizare a 
trăsăturilor caracteriale ale copilului. Începând cu intrarea sa în școală, copilul își petrece un timp mai 
îndelungat în afara familiei, în grupul de prieteni, fapt ce poate influența apariția unor comportamente mai 
mult sau mai puțin dorite. De aceea, în acest proces de formare și dezvoltare a caracterului copilului, este 
necesar să se acționeze nu numai asupra acestuia, ci și a grupului din care face parte. 
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ORICE OM MARE A FOST UN COPIL 
 

ŞCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE CANTEMIR” FETESTI-IALOMITA 
ÎNVATATOARE : PETRE LOREDANA 

 
 Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima 

parte a copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de 
viata ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, citeasca si a deveni un bun exemplu la 
scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, psihologica, intelectual-cognitiva etc. 
Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile cu ceilalti. 

10 reguli esentiale in educatia si cresterea copilului pana la 7 ani 
1. Invata-l sa se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
2. Stabileste si impune reguli si limite in comportamentul copilului! 
3. Comunica cat mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relatii solide intre parinti si copii; 

limiteaza timpul petrecut la televizor sau calculator si concentreaza-te in educatia lui pe arta conversatiei! 
4. Invata-l sa iubeasca lectura si cartile - incepe inca de cand e bebelus citindu-i povesti, apoi, 

treptat, lasa-l pe el sa le exploreze pana cand invata sa citeasca si sa se bucure singur de ele! 
5. Lasa-l sa se bucure de copilarie - nu incerca sa faci din el un geniu inainte de vreme; permite-i 

copilului sa socializeze, sa se distreze si relaxeze, dar mai ales sa se joace din plin. 
6. Nu abuza in niciun fel de copil - fizic, emotional, verbal etc.; evita educatia cu "palma la fund" si 

concentreaza-te pe disciplina pozitiva! 
7. Invata-l sa isi exprime emotii si sentimente; numai asa va reusi sa rezolve conflicte pe cale 

pasnica si sa-si controleze impulsurile sau sa renunte la agresivitate. 
8. Invata-l sa spuna mereu adevarul! Si aceasta este o lectie pe care o invata cel mai bine de la tine! 

Copilul imita ceea ce vede si aude in jurul lui! 
9. Petrece cat mai mult timp cu micutul tau! Fii un parinte implicat si devotat, iar cei 7 ani de acasa 

vor oglindi efortul si calitatea timpului petrecut cu el! 
10. Iubeste-l neconditionat si arata-i zilnic asta! Iubeste-l indiferent de note, de cum arata, de 

performantele intelectuale, fizice sau de alta natura! Nu glumi pe seama lui, nu ii pune porecle si spune-i 
zilnic ca il iubesti. Demonstreaza-i acest lucru prin gesturi tandre - sarutari pe frunte, obrajori, imbratisari 
etc. 

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasa.” 

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

EDUCATOARE: PETRE LUMINIȚA 
GPN NR. 1 MANECIU, JUDEȚUL PRAHOVA 

 
Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. Când vorbim de cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți, 
la formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală. Când spunem de un copil că 
are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, să folosească cuvintele 
magice – te rog, mulțumesc, iartă-mă -, care se comport cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. 

Pe 5 octombrie, de Ziua Educației, i-am întrebat pe copii ce înseamnă să fii un copil educat? Spre 
surprinderea mea am descoperit că mulți copii au știut să raspundă la întrebarea mea: Un copil educat este 
politicos, știe să salute, să spună te rog frumos, mulțumesc, iartă-mă, scuze, este bun cu ceilalți, este ordonat, 
harnic, deștept, știe să ceară voie. Am primit aceste răspunsuri deoarece, în familie, copiii primesc o 
educație frumoasă, care contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului și la pregătirea lui pentru viață. 

La activitatea de consiliere a părinților i-am felicitat pe părinți pentru tot ceea ce fac pentru copiii lor 
și le-am propus să discutăm depre rolul celor șapte ani de acasă, prezentându-le următoarele informații 
culese din articole scrise pe această temă. 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Este bine știut că regulile de comportament și de educație oferite în primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească, să devină un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin modul de comportare a copilului în interacțiunile cu ceilalți. 

Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va simți mai confortabil în prezența 
celorlalți, decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obișnui 
cu bunele maniere este ca părinții să fie un bun model pentru el. Se începe prin a-l învăța lucrurile simple 
înca de la o vârstă fragedă: să salute, să spună "te rog" și "mulțumesc". Dar buna creștere nu trebuie să se 
oprească aici.Va trebui să știe ce se cuvine si ce nu se face la masă, într-o vizită, la o petrecere și chiar într-
o discuție cu un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate și îl învață ce 
înseamnă respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect. Așadar, cum îl inveti bunele maniere? A-
l învăța bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp și vei avea multe ocazii să îl îndrumi în 
direcția corectă. 

Ce ar trebuie să știe: 
 Până la 3 ani 
- să salute și să răspundă la salut ("bună ziua", "bună seara", "la revedere"); 
- să spună "mulțumesc", "te rog, "cu plăcere"; 
- să dea mâna cu cineva. 
 Între 3 si 5 ani 
- să spună "Pardon"; 
- să bată la ușă când intra într-o încăpere; 
- să ceară permisiunea ("Mami, îmi dai voie să..." sau "Pot să..."); 
- să folosească batista. 
 Între 5 si 7 ani 
- să răspundă cuviincios la telefon - să se prezinte, să nu țipe în receptor și să nu lase interlocutorul 

să aștepte la telefon; 
- să își ceară scuze atunci când greșește; 
- să știe să ofere și să primească un dar; 
- să nu întrerupă conversația adulților; 
- să întrebuințeze corect tacâmurile. 
10 reguli esentiale în educația și creșterea copilului până la 7 ani: 
1. Învață-l să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
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2. Stabilește și impune reguli și limite în comportamentul copilului! 
3. Comunică cât mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii; 

limitează timpul petrecut la televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 
4. Învață-l să iubească lectura și cărțile - începe încă de când e bebeluș, citindu-i povești, apoi, 

treptat, lasă-l pe el să le exploreze până când învață să citească și să se bucure singur de ele! 
5. Lasă-l să se bucure de copilarie - nu încerca să faci din el un geniu inainte de vreme; permite-i 

copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin. 
6. Nu abuza în niciun fel de copil - fizic, emoțional, verbal etc.; evită educația rigidă și concentrează-

te pe disciplina pozitivă! 
7. Învață-l să își exprime emoții și sentimente; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale pașnică 

și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate. 
8. Învață-l să spună mereu adevărul! Și aceasta este o lecție pe care o învață cel mai bine de la tine! 

Copilul imită ceea ce vede și aude în jurul lui! 
9. Petrece cât mai mult timp cu micuțul tău! Fii un părinte implicat și devotat, iar cei 7 ani de acasă 

vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el! 
10. Iubește-l necondiționat și arată-i zilnic asta! Iubește-l indiferent de note, de cum arată, de 

performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! Nu glumi pe seama lui, nu îi pune porecle și spune-i 
zilnic că îl iubești. Demonstrează-i acest lucru prin gesturi tandre - sărutări pe frunte, obrăjori, îmbrățișări 
etc. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului și de 
protecția acestuia, exercitând o influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori întipărite pentru toată 
viața în profilul moral-spiritual al acestuia.  

Educația copilului, cei șapte ani de acasă, vor avea succes dacă există o colaborare bună între familie 
și educatoare, deoarece majoritatea copiilor frecventează grădinița de la vârsta de 3 ani. Tot ceea ce învață 
copilul în familie se va reflecta în comportamentul lui în noul mediu al grădiniței. Aici, prin tipurile de 
activități și jocuri educative se vor completa sau se vor întări anumite comportamente pozitive . 

 
Bibliografie: articole Copilul.ro 
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ATUURILE UNUI COPIL „BINE CRESCUT” 
 

PROF. INV. PRIMAR, PETRE VALENTINA 
 
„Diploma celor șapte ani de acasă exprimă calificativul părinților.” (Valeria Mahoc) 
 
Când auzim expresia „cei șapte ani de-acasă”, ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 

părinți până merge la școală, ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, să mulțumească, să 
roage, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui, precum și cu adulții. 

Se pot face, evident, generalizări. Printre principalele atuuri ale unui copil „bine crescut” regăsim: 
- Salutul; 
- Comportamentul în public; 
- Comportamentul în grupul de prieteni; 
- Manierele în timpul mesei; 
- Recunoașterea greșelilor; 
- Toleranța; 
Prima normă de conduită învățată în familie este salutul care, începând de la etapa în care acesta nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii și continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 
 Un copil „bine crescut” va ști să răspundă la întrebări și să susțină, la rândul său, conversația, își va 

aștepta rândul fără să întrerupă pe cel care vorbește. De asemenea, manierele nu se demonstrează doar în 
preajma adulților. Jocurile copiilor sunt momente care, pe lângă faptul că aduc destindere și voie bună, îi 
pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăța, exersa și testa 
comportamente corecte. Un copil „bine crescut” își va respecta partenerii de joacă, va înțelege și se va 
conforma regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Prin imitație și suficientă practică, copilul va deprinde, cu ajutorul părinților, ceea ce „se face” și ceea 
ce „nu se face” în societate. O bună creștere implică și cunoașterea și aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care trăim: trebuie să ne așteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te 
rog”, „mulțumesc” și „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalți prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de liniște, respectăm simbolurile, credințele și valorile noastre și ale celor de lângă 
noi. 

 În timpul mesei, o bună creștere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor 
precum și a celui care servește masa. 

„Îmi pare rău” este, la fel ca și „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o 
audă și din partea adulților din jurul lui. Astfel, va învăța că recunoașterea greșelilor și sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect și demnitate. De asemenea, el va învăța 
de la părinți că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în 
primul rând pe noi. Va face diferența – în timp – între râsul sănătos și spiritul de glumă și râsul care jignește, 
care deschide răni. Și îl va evita pe cel din urmă. 

Probabil că soluția este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creșterea unui copil, perseverența 
și exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susținute nu vor întârzia să dea roadele mult-
așteptate. 

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

Această expresie – „bună creștere” – nu este un standard general. Ea are forma pe care părinții i-o 
dau. Părinții sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai țipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinți. Sau este ineficient să îi atragem atenția că nu a spus mulțumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja 
deprinse din familie. 

Prin diferite jocuri inițiate de către cadrul didactic, elevii pot primi roluri civilizate, pot imita oameni 
a căror purtări sunt demne de urmat, având nenumărate ocazii prin care să învețe aptitudini importante 
pentru viitor. 
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Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții, cum sunt 
spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, altele influențează 
dezvoltarea de mai târziu, în sensul că un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit destul de des se 
va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forțele 
proprii.  

 
Bibliografie: 
 Poenaru, Michiela, „Cei șapte ani de acasă. Codul bunelor maniere pentru copii”. Editura Coresi. 2013 
 http://www.consultanta-psihologica.com/cei-sapte-ani-de-acasa/  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – ”CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!” 
 

PROF. PETREA LUMINIȚA  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 GALAȚI 

 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, 
care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 
Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 
ani de acasă.  

Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 
exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul 
moral-spiritual al acestuia.  

Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia 
este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de 
conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare şi climatul 
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

 În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să 
se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod 
constant în devenirea sa ca adult.  

 În cei șapte ani copiii pot învăța bunele maniere și reguli de comportament, despre igienă și curățenie, 
despre sentimente și emoții, vor dezvolta un limbaj corect, vor învăța să se concentreze în realizarea unei 
sarcini, vor căpăta deprinderi de autoservire, etc. 

„Cei 7 ani de acasă” - aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o 
fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Copii cresc şi se formează 
în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor.  

Nu există un ”te iubesc” mai frumos decât din gura unui copil! 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Ciofu, Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998; 
2. Golu, M., Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000; 
3. Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti; 
4. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002; 
5. Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi; 
6. Vrăsmaş, Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002; 
7. www.didactic.ro 
8. www.scribd.com 
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FAMILIA – DE AICI INCEPE EDUCAȚIA 
 

PROF. INV. PRIMAR: PETREACA DANIELA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 POIANA 

JUD. DAMBOVITA 
  
 „Un copil poate să învețe oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu 

stai locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește.”  Paulo Coelho 
 
 Familia reprezintă nucleul social în care se naşte copilul şi de la care primeşte primele elemente de 

educaţie. Ea este „prima şcoală” a copilului şi exercită influenţe şi asupra dezvoltării ulterioare a lui. Familia 
este factorul educativ care are sub îndrumare individul uman pe cea mai lungă durată din viaţa sa. Copilul 
trăieşte cea mai mare parte din timpul său în familie, unde învaţă limba, obiceiurile şi comportamentele 
civilizate, de aceea se spune că „cei şapte ani de-acasă” au un rol hotărâtor asupra formării ulterioare a 
personalităţii. Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie, nu 
doar s-a vorbit despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a şi 
simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în 
vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi frumosul, să se 
îngrijească de cele sacre, acest copil va creşte iubitor, politicos, tolerant, responsabil. Familiile ar trebui să 
asigure sentimentul siguranţei şi să îi ajute pe copii să depăşească obstacolele, inerente vieţii, să fie punctul 
lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. Familia exercită 
o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează 
puternic întreaga existenţă a individului, indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care 
copiii, conştient sau inconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează. Familia înseamnă înţelegere, bucuria 
de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca în vacanţe. Ea este cea care mediază 
comunicarea cu celelalte componente sociale. Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie 
corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii 
părinţilor. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: 
fizic, intelectual, moral și estetic. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi 
îmbrăcămintea copiilor, îi fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le crează condiţii cât mai bune de odihnă 
şi se îngrijeşte de sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra 
dezvoltării sale fizice. Dezvoltarea intelectuală este cea mai importantă. În cadrul familiei copilul îşi 
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca 
depusă de părinţi în această direcţie. Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale 
copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii încearcă să explice copiilor 
sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. Copilul obţine rezultatele în funcţie de modul 
în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să-i asigure copilului cele necesare 
studiului. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici 
să nu se intereseze deloc de acesta. În ceea ce privește educaţia morală a copiilor, în familie se formează 
cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în 
vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestor sarcini, 
modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e 
bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută 
pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl 
îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru 
existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca mediu educativ determinant. Rose Vincent prezintă 
următoarele tipuri de conduită parentală, evidenţiind şi consecinţele acestora asupra personalităţii copilului. 
Părinţii rigizi: impun copiilor propriile idei, opinii, modul de a trăi şi a vedea, obişnuinţele lor, fără nici o 
abatere şi fără să ţină cont de particularităţile individuale ale fiecăruia. Asemenea părinţi întipăresc în 
mintea copiilor repere foarte precise în timp şi spaţiu, care pot ajuta la înţelegerea lumii înconjurătoare. 
Părinţii boemi: aceştia lasă copiii mai mult în seama altor persoane sau în voia lor. Ca o consecinţă poate 
să apară la copii o „lipsă de prezenţă” care să provoace o delăsare morală, lipsa unor puncte de reper în 
viaţă şi a unei baze suficiente care să le garanteze un sentiment de securitate. Părinţii anxioşi: fac ca asupra 
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copilului să planeze o presiune, deoarece acesta se simte spionat şi strict supravegheat. Deoarece din 
gesturile sale se naşte teama, copilul ajunge la un fel de deposedare de el însuşi. Părinţii infantili: refuză să 
se autodefinească în calitate de părinţi şi se retrag din faţa oricărei responsabilităţi, fiind, de regulă, prea 
absorbiţi de propriile lor probleme de afirmare personală. Această depărtare se anulează uneori brusc, 
părinţii adoptând o poziţie prea apropiată de cea a copilului, printr-o identificare exagerată. Drept 
consecinţă, copiii părinţilor infantili riscă să nu aibă prea mare încredere în forţele proprii şi să fie 
dependenţi şi uşor influenţabili. Părinţii incoerenţi: se caracterizează printr-o mare instabilitate privind 
modul de relaţionare cu copiii. Activitatea educativă prezintă multiple neregularităţi, exigenţele cele mai 
nemăsurate alternează brusc cu perioade de libertate totală. Dacă copilul nu are sprijinul unei personalităţi 
puternice care să se substituie părinţilor, el va prezenta adesea o stare accentuată şi continuă de 
descumpănire. Părinţii prea indulgenţi: nu manifestă nici un fel de limită şi nici un fel de rezervă în a acorda 
copilului tot ce acesta îşi doreşte. Drept consecinţă, copilul nu va putea mai târziu să suporte nicio frustrare, 
cultivând totuşi un anumit sentiment de vinovăţie. Prin modul cum îşi formează şi-şi menţin autoritatea faţă 
de copii, cum îşi manifestă dragostea faţă de ei, cum rezolvă situaţiile conflictuale, părinţii pot avea rol de 
educatori autentici sau pot pierde această calitate. Acest rol îl poate îndeplini numai o familie stabilă şi 
sănătoasă.  

 Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinţi – pe care copiii le preiau prin imitaţie şi 
învăţare – precum şi climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale, constituie primul 
model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei despre viaţă, a modului 
de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori. 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA COPILULUI 
  

ANA-MARIA PETRESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ, TIMIŞ 

  
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că 
„instituția familiei rămâne stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83). Totodată, se poate afirma că termenul 
de „familie” nu mai surprinde realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită acestei 
schimbări. De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, 
este o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau 
paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I, 1998, p. 
17). 

 Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar. 

 Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca 
intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte 
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau 
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze. 

 Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească 
lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa. 

 Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele, să le facem rău. 
Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă 
devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici 
tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între 
colegi.Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu 
lipsiţi de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări 
de dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de 
asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune. 

 Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține. 

 Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
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pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 
care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159). 

 În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care 
vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie 
alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe 
căsnicii etc), părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru care 
lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate. 

 Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi prin urmărirea cu 
atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-
l feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în 
conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii acestuia. 
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ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR, PETRESCU MAGDALENA  
ȘCOALA GIMNAZIALA MINERVA ALEXANDRESCU,  

COMUNA ȘOIMARI, PRAHOVA  
 
 Dacă în jurnalul de seară al televiziunii acesta ar fi numele unui copil, în mod sigur, în societatea 

actuală, ar fi la rubrica “disparuți”. 
 O lume cu valori răsturnate, cu idoli agramați, cu tentații o mie și prevedere niciuna face ca mulți 

tineri de azi să nu mai știe nimic din cei șapte ani de acasă. 
 Răsfoind la întâmplare manuale vechi de literature română sau universală, dai peste texte care 

îndrumă, moralizează, oferă exemple de bună purtare, iau atitudine față de manifestări neconforme cu 
normele de conviețuire socială. Un lung șir de fapte bune exemplu pentru generațiile străbunicilor și 
bunicilor noștri. 

 Poate părea o afirmație prea defetistă, o certitudine că luptăm cu morile de vânt precum Don Quijote 
dar, nu încetăm să ne minunăm când cineva ne lasă să intram primii în magazine sau să urcăm primii în 
tramvai sau în autobuz, imaginile acestea venind parcă din secole trecute, galante, protectoare. 

 Și totuși, unde s-au dus cei șapte ani de acasă? De fapt șase sau mai recent patru, vârsta de educare 
in familie fiind din ce în ce mai redusă. 

 Familia lasă copilul de cele mai multe ori să se descurce singur, de obicei cu ce îi place mai mult - 
desene animate violente, jocuri pe calculator, facebook, Instagram, sau alte aplicații ale telefonului mobil, 
iar seara, când se întorc toți acasă nu mai e loc pentru educație, mai ales că aceasta ar trebui să vină dintr-o 
experiență de viață pozitivă.  

 Când cartea și-a facut loc în telefonul mobil prin lectura on-line am crezut că am salvat-o. Degeaba, 
timpul alocat lecturii s-a dus către aplicații mai tentante. 

 În consecință, școala este chemată să suplinească tot ce ar trebui să știe copilul, prin programele ei 
educative, prin teme dezbătute la dirigenție, în ședințele cu părinții elevilor, prin activități extracurriculare, 
printr-o ofertă de modele abundentă și mai ales corectă Aceasta deoarece un rău exemplu primit în școală 
agravează carențele educaționale ale copilului. 

 Evident, profesorii fac eforturi pentru ca educația să corespundă cât mai mult unor principii morale 
și etice ideale. Rezultatele sunt uneori încurajatoare, dar e prea puțin pentru cât s-ar putea obține dacă toți 
factorii de decizie și-ar uni forțele. Ar dispărea ca prin farmec dive de carton cu cultură zero, emisiuni cu 
oameni bogați dar inculți, stupidități de tot felul care nu fac o cultură ci contrariul, exprimari vulgare ale 
unor puternici ai zilei, exprimari care țin loc de diploma de studii, șiruri nesfârșite de ziariști care confundă 
lucruri elementare și care scriu cu o topică năucitoare, dar sunt…ziaristi, formatori de opinie, sute de 
‘’doctori’’cu lucrări plagiate, cântareți cu texte vulgare abia desprinse de pe pereții toaletelor publice, 
miliardari de carton cu evaziuni fiscale dovedite care țin prelegeri despre morală,  

 Se face prea puțin pentru cultivarea celor șapte ani de acasă, prea puțin pentru ceea ce nu are formă 
sau materialitate dar, care doare ca o rană nevindecată. 

 Puteam spune, ca la început copilul “șapte ani de acasă”a dispărut. A fost zărit, se pare, la urcarea 
într-un autobuz, la locul oferit în tramvai unei persoane în vârstă la căratul unei sacoșe prea grele pentru 
mâna obosită a unui bătrân, la intrarea în bloc cu un “bună dimineața”, ”permiteți” ”vă rog”, la îndrumarea 
unui trecător. Și nu în ultimul rând la așezarea cu grijă a ambalajului unui pachet de biscuiți în pubela de 
pe alee și cam atât. 

 Oamenii încă vorbesc despre el și cred că se va întoarce când însăși societatea va dovedi prin tot ceea 
ce întreprinde la toate nivelurile, chiar și cele de decizie, că are cei șapte ani de acasă. 

 Având în vedere că școlarizarea coboară spre vârste din ce în ce mai mici, segmentul 3 ani -7 ani 
intrând în educația timpurie, cred că școlii îi revine sarcina cea mai dificilă de acum încolo, aceea de a face 
cât mai mult pentru ca acești ani să devină o solidă bază de educație. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL 
EDUCAȚIA IN FAMILIE 

CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

PROF. INV. PRIMAR PETRI ANA DORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI – ȘCOALA GIMNAZIALA BALCACIU 

JUD. ALBA 
 
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – FACTOR AL DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII 
 Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. Colaborarea între 

toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
 Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, 

dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și viață ale copiilor. Părinții nu pot cunoaște pe deplin 
psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă 
este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers – activitatea de la școală este o continuare a 
activității de acasă. Întregul proces de educație se realizează atât la școală, cât și acasă. 

 După cum spunea Maria Montessori, ,,Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, el 
intră în civilizație”. 

 Rolul familiei în educația copilului nu încetează la vârsta școlarizării. Este greșită concepția unor 
părinți, de felul: ,,l-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de 
preocupare a unui părinte. Efortul educativ îți găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, școală 
și familie, există o colaborare în interesul comun al educării copilului. Familia oferă copilului primele 
informații despre lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli de conduită, dar și climatul socio-afectiv 
necesar satisfacerii trebuințelor și dorințelor sale. ,,Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și 
profilului spiritual-moral al personalității propriilor copii se menține toată viața” (M. Golu). Acest tip de 
relație este hotărâtoare în devenirea personalității nu numai prin faptul că ea este primordială și se menține 
pe toată durata vieții, dar și prin faptul că familia mediază și condiționează comunicarea și interacțiunea cu 
celelalte componente sociale, în special cu școala. 

 Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, cât și indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum și prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinți – 
pe care copiii le preiau prin imitație și învățare – precum și climatul socioafectiv în care se exercită 
influențele educaționale ,,cei șapte ani de acasă”, constituie primul model social cu o influență hotărâtoare 
asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport 
cu diferite norme și valori sociale.  

 Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin 
conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare ale 
copiilor, comportamentul lor sociomoral. Comportamentele educaționale ale părinților, chiar dacă sunt bine 
inteționate, pot avea efecte negative asupra copiilor din cauza neadecvării lor la particularitățile de vârstă 
și individuale, la situațiile concrete de acțiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor. Părinții care 
manifestă o severitate excesivă, care impun copiilor un volum mare de sarcini, interzic participarrea la 
activități recreative, la jocurile specifice vârstei își vor lăsa amprenta asupra personalității în formare a 
copilului, iar intenția bună, maniera concretă în care procedează poate să conducă la rezultate contrare celor 
scontate. Părinții superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot constitui piedici 
în formarea personalităii copilului. 

 Părinții trebuie să colaboreze permanent cu școala atât prin informare, cât și prin implicare în 
activitățile ei, deoarece o ruptură a relației celor doi factori educativi poate duce la un eșec nedorit de 
nimeni.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE  
 ,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!” 

 
PROF. PETRIC BEATRIX 

COLEGIUL ECONOMIC ,,PINTEA VITEAZUL”  
CAVNIC, JUD. MARAMUREȘ 

 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. 

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială. 

Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 
educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 
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Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a șapte ani de experienţe, cu încercări, 
eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l 
insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-
ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia 
este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, 
asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult aşteptate. 
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 EDUCATIA IN FAMILIE- “CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

EDUCATOARE: PETRICĂ TUDORA 
GRĂDINIŢA NR.4 TULCEA 

 
“Poate că nu suntem capabili să pregatim viitorul pentru copiii noştri, dar putem cel puţin să ne 

pregatim copiii pentru viitor”-Franklin D. Roosevelt. 
 Pentru copil, familia concentrează primul său univers afectiv şi social. Trăsăturile şi coordonatele 

personalitaţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de 
copil, în mediul familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii în formare a 
acestuia. În general, cei doi părinţi, deşi implicaţi egal în procesul de educaţie, deţin roluri diferite. Mama 
asigură caldură afectivă, iar tatăl reprezintă autoritatea. Ambii asigură sentimentul de confort şi securitate. 
Ambii sunt răspunzători de situaţia copilului în cadrul familiei, de optimizare a vieţii de familie, îmbinând 
sau încercând să îmbine cele două aspecte: atitudinea afectuoasă a mamei cu autoritatea sau exigenţa 
raţională a tatălui. În sens contrar, o viaţă de familie în care există mari diferenţe de opinii în ce priveşte 
creşterea şi educarea copilului, în care nu există unitate de cerinţe şi consecvenţă în atitudini, o viaţă de 
familie frământată de tensiuni, lipsită de afecţiune, cu conflicte ce pot genera acte de opoziţie sau chiar de 
violenţă, va duce inevitabil la reacţii de inadaptare, frustări, la stări de dezechilibru afectiv ale copilului. 
Într-un astfel de mediu apar şi se dezvolta situaţii conflictuale care vor afecta atmosfera afectivă a grupului 
familial şi comunicarea dintre membrii ei. 

 În societatea actuală în familie se doresc relaţii la baza cărora stau respectul, egalitatea, toleranţa şi 
un climat familial cu valenţe educative superioare. Ultimii ani au adus chiar o nouă percepţie în privinţa 
influenţei pe care o are familia asupra formării personalităţii, care este chiar mai mare decât s-a considerat. 
Azi familiile sunt sisteme sociale dinamice, care au legi, componente şi reguli structurale. Cele mai 
importante reguli ale familiei sunt cele care determină o anumită filosofie de viaţă: valoarea acordată vieţii 
individului, în raport cu bunurile materiale, modul de a-i privi pe ceilalţi(ca prieteni, ca pe competitori), 
căile acceptate de afirmare în societate şi de procurare a celor necesare traiului. Pentru copii, părintele 
reprezintă sursa securităţii şi încurajării în faţa oricarei situaţii noi, neobişnuite. 

 Relaţia educativă părinte-copil este direct influenţată de pretenţiile manifestate faţă de copii: acestea 
nu trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte puţine situaţii de a se 
desfăşura liber, activ, opţional, cu iniţiative proprii. Atribuţiile influenţează pozitiv personalitatea umană, 
numai atunci când ele oferă individului posibilităţi reale de afirmare, când angajează originalitatea şi 
individualitatea acestuia. Activitatea educativă din familie trebuie să urmarească într-o mai mare masură 
adaptarea şi totodată raţionalizarea exigenţelor, a cerinţelor familiale la posibilităţile de înţelegere ale 
copiilor. “Exigenţa raţională” trebuie să se desfăşoare într-un climat afectiv de înţelegere şi încredere 
reciprocă. Nevoia de a fi stimat, preţuit, respectat de semeni ca şi nevoia de autoafirmare, reprezintă 
trebuinţe fundamentale ale copilului, care îi asigură echilibrul psihic şi moral, acea siguranţă şi linişte 
interioară şi condiţionează aderarea sinceră la viaţa de familie. Independenţa de gândire şi acţiune se 
formează prin intermediul aprecierii şi acordării atenţiei, a judecăţilor de valoare ale adulţilor, iar aprecierile 
reflectă aptitudinile, capacităţile acestuia. Aprecierile părinţilor se răsfrâng în conştiinţa şi conduita 
copilului, motiv pentru care părintele trebuie să se ferească de a face aprecieri sumare şi rigide sau de a da 
calificative categorice. 

 Expresia”Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 
atitudini acumulate în primii şapte ani de viată .Această perioadă de timp este considerată ”culmea 
achiziţiilor”, fiind una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj 
etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informaţii, de către cine şi in ce mod. 

 Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale “părinţilor buni”şi cum trebuie 
transformate ele de către “păriniţi inteligenţi”: 

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
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Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare; 
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZA COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni ofera oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată. 
 Acţiunea educativă a părintelui asupra copilului, făcută cu responsabilitate, seriozitate, exigenţă şi 

afecţiune este cea mai bună cale de urmat în formarea personalităţii copilului şi de educare în spiritul celor 
“şapte ani de acasă”. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

GRĂDINIȚA P. P. NR. 4 LUGOJ, TIMIȘ  
PROF. PETRICESCU VALENTINA 

 
 Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, 

deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale, 
si împlinite etapele întregului său ciclu de creștere. Părinții sunt primii educatori din viața copilului, 
educația primită de acesta până la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în 
primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar 
dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de 
somn, activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia 
reprezintă pentru copil și „școala primilor ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor 
trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană cu statut social.  

 Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod. Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel 
mai mult timp cu familia, în special până la vârsta de trei ani, iar membrii ei au cea mai mare influență 
asupra lui. Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este 
considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte 
a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii șapte ani de viață 
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Baza formării unui comportament corespunzător 
al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite 
acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, 
iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 
Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el 
realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-
o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la trei ani, la cinci sau la șapte ani. La doi ani, de exemplu, copilul 
nu realizează ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa 
încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de doi ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de doi ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama 
vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este 
suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm 
să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, 
amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe, îi arătăm cum şi când se spune 
„bună ziua”, „te rog”, „mulţumesc”, „la revedere”, iar copilul învaţă prin imitaţie. De la trei la cinci ani, 
copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al răului, este conştient când 
face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa comportamentului său ("mă ignoră 
sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi semnificaţia pedepsei. De 
asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, 
în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare 
zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul 
familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente 
în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. Între cinci şi șapte ani, copilul devine tot mai independent. 
El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este 
necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi.  

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus „mulţumesc” la magazin 
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dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face 
o faptă bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă.  

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil 
şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002 3. P., 

Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Ed. Polirom, 2002 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR, PETRICHEI LILIANA 
GRADINIȚA CU P.N. NR.4, TULCEA 

 
 Cei şapte ani de acasă cuprind un set de priceperi şi deprinderi formate în cadrul familiei şi definesc 

modul în care îi respectăm sau nu pe ceilalţi. 
Pe parcursul etapelor de dezvoltare din viaţă descoperim că aceste reguli se îmbunătăţesc pe parcursul 

vieţii, dar definitoriu este modelul oferit de familie. Un copil are drept model părinţii în al căror mediu 
familial se dezvoltă până la vârsta de 3 ani, când intră în treapta preşcolarităţii. La această vârstă un copil 
ar trebui să ştie să salute, să respecte anumite reguli de igienă sau reguli de comportament la masă, în vizită, 
la locul de joacă, în magazin, etc. Timpul de calitate acordat copiilor în cadrul familiei duce la achiziţii 
majore în primii ani de viaţă ai copilului.  

Pregătirea pentru integrarea în colectivitate este un alt aspect ce nu trebuie neglijat la această vârstă. 
Copilul trebuie să utilizeze formule adecvate de salut, moduri simple de a cere ajutor sau de a împărţi 
anumite lucruri cu ceilalţi. De asemenea reguli de igienă precum spălarea mâinilor sau modul de a utiliza 
tacâmurile sunt utile şi ajută copilul ce intră într-un mediu nou, necunoscut. Cei mai mulţi dintre părinţii 
zilelor noastre consideră că şcoala are rolul de a introduce reguli şi de a forma tipuri de comportamente, 
dar nu este oare mai simplu ca fiecare copil să vină deja cu un bagaj de cunoştinţe. Suntem ființe unice, dar 
trăim într-o societate ce presupune a lucra sau a colabora cu alții, de aceea, părinții ar trebui să acorde 
atenție acestor aspecte și să nu considere că tot ce se făcea odată trebuie aruncat. 

O țară cu cetățeni educați este o țară prosperă și de aceea reguli simple, ajută cetățenii să evolueze. 
Adaptarea la mediul școlar este mult mai ușoară atunci când copilul a parcurs etapa preșcolarității într-o 
instituție de învățământ, de aceea cei șapte ani de acasă fac parte dintr-o verigă de neînlocuit din dezvoltarea 
noastă. Cei 7 ani de acasă reprezintă oglinda educației pe care părinții o oferă copiilor. 

Educaţia din familie se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-
cognitiva etc.  

Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. Unele din însușirile dobândite 
în această perioadă devin stabile pentru tot restul vietii:spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, 
atitudinea pozitivă. 

Altele, influențează dezvoltarea de mai târziu: un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit, se 
va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forțele 
proprii. 

De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unui copil, 
ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos, „nu are cei șapte ani de acasă”. 

Totuși, această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, una din perioadele de intensă 
dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare 
și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Familia asigură copiilor sentimentul siguranței și îi ajută pe copii să depășească obstacolele inerente 
vieții, educându-i să devină persoane responsabile. Ei nu trebuie să ne audă criticându-i față de alții. 

Câteva din metodele prin care un părinte își poate educa copilul în această perioadă a vieții sale sunt: 
1.Să fim noi un exemplu 
Simțim nevoia să apelăm la o vorbă din popor: ”nu fă ce face popa, fă ce zice popa”. Cei mici vor fi 

mai tentați spre a copia comportamentul părintelui decât spre a-l asculta cu sfințenie atunci când spune ce 
să facă și ce să nu facă. Puterea exemplului este foarte importantă la această vârstă. Dacă vrem ca cel mic 
să nu arunce gunoaie pe stradă, trebuie sa fim noi primii care aruncă mereu ambalajele la coș. Să cedăm 
locul nostru în autobuz persoanelor mai în vârstă, să fim politicoși. 

2.Să-i obișnuim cu regulile. subtil! 
Atunci când îi spunem unui copil că nu are voie să facă un lucru, nu facem altceva decât să îi strârnim 

curiozitatea cu privire la ce se întămplă dacă pune mâna acolo unde mami i-a spus să nu o facă. Nu trebuie 
să îi interzicem celui mic să exploreze mediul înconjurător, ci mai degrabă să îi explicăm consecințele 
acțiunilor lui. Dacă pune mâna pe ușa de la cuptorul aragazului, se frige și face buba și va avea nevoie de 
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medicamente pentru a se face bine sau dacă se va sui acum în copac poate să cadă și să se julească și o să 
îi curgă sânge sună mult mai bine decât : Tu chiar nu înțelegi că nu ai voie să pui mâna acolo? 

3.Să-i învațăm despre egalitate 
Atunci când vorbim despre egalitate, trebuie să îi explicăm celui mic că un director nu este cu nimic 

mai bun decât doamna de la curățenie. Amândoi sunt adulți care muncesc pentru familiile lor și trebuie 
respectați în aceeași măsură. Afirmațiile de genul dacă nu ești cuminte, te las în stradă să te fure țiganii, nu 
fac altceva decât să îi imprime în minte celui mic ideea că rromii sunt o etnie rea. 

4.Să le explicăm despre bunele maniere în public 
Atunci când mergem cu cel mic în locuri publice, țipetele și urletele lui nu vor face altceva decât să 

atragă atenția asupra noastră într-un mod negativ. Trebuie să îi explicăm celui mic că nici lui nu i-ar plăcea 
să fie deranjat atunci când vrea să doarmă de exemplu. Să-i spunem că dacă îl nemulțumește ceva țipetele 
și crizele de nervi nu îl vor ajuta să obțină nimic.Pentru a preveni astfel de comportamente pe viitor nu 
trebuie să cedăm când cel mic face crize de nervi în public.Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare 
a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie. 

Copilul trebuie iubit necondiționat și acest lucru trebuie să-l arătăm zilnic! Să ne iubim copilul 
indiferent de note, de cum arată, de performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! ,,Cei sapte ani de 
acasa” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți inchinate binelui, frumosului și adevărului. 
Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. 
Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu 
trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici 
în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit 
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să 
descopere lumea. 

Consider că familiile trebuie să conștientizeze că cei ”șapte ani de acasă” le vizează în mod direct, 
făcând echipă cu grădinița și școala pentru o educație modernă, prosperă. 
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CÂT DE IMPORTANȚI SUNT CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV.PRIMAR, PETRIȘOR MIHAELA – SIMONA 
 LICEUL TEORETIC ,,CONSTANTIN ȘERBAN”  

 ALEȘD /BIHOR 
 
 Copilul trebuie să beneficieze de o educaţie sănătoasă şi frumoasă în sânul propriei familii, locul 

unde aceştia se nasc şi unde iau contact cu lumea înconjurătoare, unde se simt în siguranţă şi desluşesc 
tainele acestei minunate lumi.  

 Sunt părinte de treizeci și patru de ani şi cadru didactic de douăzeci și patru şi pot spune cu certitudine 
că familia îşi pune uneori accentul definitiv asupra comportamentului micului elev. Spun acest lucru, 
deoarece observ că acei copii născuţi în familii dezorganizate, sărace şi needucate pleacă din start cu un 
deficit din acest punct de vedere, se integrează mai greu, participă la activităţi cu sfială, nu ştiu dacă au voie 
şi când să intervină, ca de altfel nu sunt siguri pe ei, deoarece observă singuri diferenţele dintre ei şi ceilalţi. 
Aceştia au nevoie de mai multă atenţie din partea cadrului didactic şi de foarte multe ori nouă ne revine 
sarcina de a-i canaliza pe drumul cel drept, cu răbdare arătându-le cum să se comporte şi ce să spună şi să 
facă în diferite situaţii.  

 Familia are un rol important în educarea copilului, deoarece aici el învaţă să vorbească, cum şi ce să 
vorbească, cum să salute, să ceară iertare, să mulţumească, mama şi tata fiind reale exemple pentru aceştia. 
După cum ştim copilul copiază comportamentul celor apropiaţi, el nu ştie ce este bine şi ce este rău, tocmai 
de aceea ar trebui să facem ceea ce cerem de la ei, pentru că altfel intervine întrebarea firească: „EU DE 
CE?” dacă mama şi tata nu fac aşa. Este bine ca copilul să fie obişnuit cu diferite persoane pentru a nu se 
izola şi a fi dependent doar de mama şi tata. Personal am considerat că este bine să meargă la grădiniţă 
zilnic de la 3 ani, loc unde poate socializa cu micuţii de vârsta lui, unde învaţă organizat şi schimbă 
atmosfera luând contact şi cu alte persoane. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă trebuie să ne gândim la 
educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului 
până când acesta merge la şcoală. Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin 
educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), 
un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită 
să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi 
emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.  

 Lecţiile esenţiale din primii şapte ani de viaţă ar putea fi: răbdarea, bunătatea, bună-cuviinţă, 
altruismul, cooperarea, empatia, autocontrolul, optimismul, dragostea(considerată cea mai importantă şi 
pentru care este nevoie de o viaţă întreagă). Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către 
adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur 
decît unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de acasă. Dar educaţia primită în cei şapte ani de acasă depinde de 
câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se 
bazează familia şi pe care le transmite copilului. Familia este nucleul societăţii, iar în familie un rol foarte 
important îl are femeia. De la început, femeia a fost investită cu cea mai înaltă şi mai măreaţă misiune, de 
a naşte, creşte şi educa pe copiii săi, viitori membri ai familiei şi ai societăţii. 

 Mama este, de regulă, personajul central în jurul căreia se clădesc relaţiile de familie. Chiar dacă, în 
anturajul copilului apar şi alte persoane, cum ar fi tatăl, fraţii şi surorile, bunicii, ce vor determina o 
îndepărtare fizică de mama, mult timp, persoană centrală rămâne totuşi mama. 

 Dragostea oferită de către mama reprezintă prima formă de afectivitate pe care copilul o sesizează. 
Copilul va fi asigurat de dragostea mamei prin calitatea hranei şi a îngrijirilor, din gingăşia contactelor sale 
cu mama, din duioşia micilor sale jocuri cu mama, care reprezintă în acelaşi timp şi stimuli favorabili pentru 
dezvoltarea să neuropsihică. Odată cu creşterea copilului, acesta va simţi dragostea mamei din bunăvoinţa 
ce i se arată, din bucuriile ce i se oferă, şi, în special, din interesul pe care mama i-l acordă faptelor lui şi 
din timpul pe care i-l oferă. Când mama încredinţează copilului unele răspunderi pe măsură lui îl face să se 
simtă important, valabil, recunoscut cu adevărat că membru al familiei şi acceptat de ceilalţi. Mama 
reprezintă un liant între copil şi mediul înconjurător şi fiecare îşi îndeplineşte rolul în funcţie de posibilităţile 
sale afective, mama declanşează mecanismul de cunoaştere şi învăţare. 
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 Mama este cea care revine, într-o manieră directă şi intimă, în viaţa copilului pe tot parcursul 
dezvoltării sale, ea îngrijindu-l când este bolnav, ea conducându-l la grădiniță sau, în primele zile la şcoală 
etc. Prin prezenţa să directă, mama este cea care asigură copilului un sentiment de securitate şi un echilibru 
afectiv.  

 Cei şapte ani de-acasă consider că sunt cei mai importanţi, educaţia timpurie lăsându-şi amprenta 
asupra comportamentului copilului, chiar şi religia, obiceiurile familiei, nivelul de educaţie al părinţilor, 
limbajul folosit în interiorul acesteia, uneori fiind imposibil de corectat în ceea ce priveşte acordul 
gramatical deficitar, anumite cuvinte şi multe altele.  

 Cei şapte ani de-acasă însemnă credinţă în Dumnezeu, înseamnă să învăţăm să socializăm, să ne 
ajutăm semenii la nevoie, să cooperăm, să fim oameni drepţi şi pe care să te poţi baza în societate. Este 
necesar ca religia şi credinţa fiecăruia să fie bine cunoscută şi definită, pentru că numai prin credinţă putem 
fi mai corecţi, mai buni, mai atenţi cu cei din jur. Perioada grea pe care părinţii o traversează, fără locuri de 
muncă, fără siguranţa zilei de mâine, unii plecaţi în străinătate, fac din copii adevărate victime ale societăţii 
în care trăim, spulberând vise şi speranţe atât ale lor cât şi ale părinţilor. Stabilitatea familiei, echilibrul şi 
buna înţelegere crează copiilor modele pozitive de urmat, întrucât fiecare dintre noi reprezentăm modele 
pentru copiii noştri. Astfel că părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, 
când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în 
societate, acolo unde își vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le transmitem micuților 
învățămintele pe care le considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de 
respect la rândul său. Cei şapte ani de viaţă ţin de respect şi comportament corect în relaţia cu ceilalţi. 
Respectul faţă de părinţi, de bunici, de cei apropiaţi se transmite mai departe către profesori, prieteni şi 
colegi deopotrivă.  

O zicală românească spunea că dacă îi respecţi pe ceilalţi te respecţi practic pe tine.  
 
BIBLIOGRAFIE: 
www.universdecopil.ro/rolul-mamei-in-educatia-copiilor  
http://fatitimp.blogspot.ro/2013/02/dezvoltarea-copilului-rolul-mamei.html  
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EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA  
 

 PROF. PETRITI ALEXANDRA 
  
 Educatia este o necesitate a societatii moderne? Evident ca da. Nu putem porni in viata fara educatie 

si cei sapte ani de acasa. Familia reprezinta rolul cel mai important in formarea si socializarea copilului, 
deoarece reprezinta cadrul fundamental in interiorul careia copilului ii sunt satisfacute nevoile fiziologice 
si sociale, implinind etapele intregului sau ciclu de crestere. 

 Parintii sunt primii educatori ai copilului, educatia primita pana la 7 ani fiind determinanta pentru 
dezvoltarea sa ulterioara, fiind un cadru propice existentei biofizice de dezvoltare, iar primul tel al familiei 
fiind pastrarea sanatatii mentale si fizice ale educabilului. Dar, copilul nu are nevoie numai de acoperis si 
hrana, el trebuie sa invete sa respecte un program igienico-sanitar, pentru dezvoltare armonioasa fizica, i se 
transmit valorile bunei constiinte, ale tuturor trasaturilor care il vor defini ca om, Parintii reprezinta primii 
mentori ai copilului, cei care orienteaza reperele in lume, transmit invataturi despre lucruri si fenomene din 
natura si societate. Cresterea si educarea copilului sunt intr-o permanenta dinamica, iar familia trebuie sa 
fie constienta de influenta pe care o are asupra celor mici. 

 Educatia este o actiune predeterminata si programata in societatea in care traim, marcata de 
proiectivitate pe termen scurt sau lung. Trebuie sa eliminam ,,intamplarea” din viata noastra si sa ne axam 
pe logica actiunilor concrete si precise ca indicatori moderni. Educatia, se stie, este un demers prin excelenta 
teleologic orientat spre atngerea unui scop, ceea ce presupune stabilirea dinainte a unor etape pentru a 
ajunge la acele zari dezirabile de unii sau de altii: educati, educatori, parinti, societate. Orice demers 
formativ presupune o pregatire a individului pentru a face fata solicitarilor exterioare, dar si interioare. A-l 
forma pentru o profesie, pentru a fi la dispozitia celorlati, pentru a-l integra in comunitate reprezinta un 
prim obiectiv al educatiei. A-l forma-in plus- pentru a se cunoaste pe sine pentru a putea sa-si dea raspuns 
la propriile cautari si interogatii, dar si pentru a avea o anumita pozitie in relatie cu ceilalti. 

 Educatia este centrata pe acumulare de cunostinte de catre copil, fiind puternic rationalista, 
pragmatica, deoarece vizeaza apropiatul, competenta ceruta pe piata muncii. O societate sanatoasa are 
nevoie de oameni capabili sa se inteleaga, sa se autoconduca, printr-o liberatate folosita in mod 
corespunzator. O educatie care nu se adreseaza interioritatii ramane incompleta si chiar nociva. Finalitatea 
educatiei sta in pregatirea persoanei pentru a sesiza semnificatiile realitatii de langa noi, dar si din noi. 

 Incepand din primii ani educabilul preia din familie gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament positive: sarguinta, cinstea, politetea, sociabilitatea si colaborarea cu cei din jurul lui. Nu 
frica si teama trebuie sa-l faca pe copil sa aplice regulile in societate, ci codul bunelor maniere trasmis in 
mod corect de parinti. Cultivarea dragostei fata de frumos se realizaeza tot in familie prin pregatirea acestuia 
pentru bunul gust fata de tinuta si locuinta sa, dar si de frumusetea in comportare si relatie cu cei din jur. 

 In societatea moderna se vorbeste tot mai des de educatie permanenta ca raspuns la problemele 
actuale, insa aceasta dureaza tot timpul vietii, debutand de acasa, urmand la scoala si mai apoi o urmeaza 
fiecare pe propria-i socoteala in functie de interese. Dupa cum afirma si Comenius ,,pentru fiecare om viata 
sa este o scoala, de la leagan pana in mormant” si tot el considera ca tot ce suntem, ce facem, ce gandim, 
vorbim, urzim, dobandim si posedam nu este altceva decat o anumita scara pe care o urcam din ce in ce 
mai mult pentru a ajunge cat mai sus. 

 Asadar, educatia functioneaza ca un factor integrator si unificator al experientelor sale precedente 
pentru a se adapta si a se schimba atunci cand mediul o cere sau o impune. Este o forma de pragamtizare a 
invatarii, de traire a cunoasterii, de aplicare a ei, de urmarire a consecintelor si de luare a propriilor decizii.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ED. PETRUȘEL IOANA DIANA 
CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVA SIMERIA VECHE 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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ROLUL JOCULUI IN DEZVOLTAREA COPILULUI, IN CEI ȘAPTE ANI DE 
ACASA 

 
PROFESOR, PICA DESPINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PILDEȘTI, NEAMȚ 
 
În psihologia empirică, studiul jocului, ca şi analiza altor genuri de activitate şi a conştiinţei în 

ansamblu au fost dominate de abordarea analitico – funcţională. În acest cadru, jocul era considerat ca 
manifestare a unei capacităţi psihice deja formate. Unii cercetători precum K. D. Usinski în Rusia, J. Sally, 
K. Buhler şi W. Stern, în occident, au considerat jocul drept o manifestare a imaginaţiei sau fanteziei, pusă 
în miscare de o diversitate de tendinţe afective. A. J. Sikorski în Rusia şi J. Dewey, în America, au legat 
jocul de dezvoltarea gândirii. 

 Fireşte orice activitate, deci şi jocul poate fi descompus într-o sumă de capacităţi disparate: percepţie 
+ memorie + gândire + imaginaţie. 

 Totuşi, în descrierea jocului la copil, psihologii au acordat atenţie şi au subliniat în mod deosebit 
aportul imaginaţiei sau al fanteziei. 

 În actul de creaţie, fantezia poate porni de la realitatea înconjurătoare: copilul vede, de pildă, nisip, 
pietricele şi scoici şi spune: „Haideţi să ne jucam de-a prăvălia!” Sursa jocului o reprezintă tendinţa de a 
realiza o idee atrăgătoare. Adultul este cel care îi formează copilului universul. 

 „Jocul este o activitate specific umană, dominantă la vârsta copilăriei, voluntară, spontană, având 
scopul în sine însăşi, esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului şi care se desfăşoară după reguli bine 
stabilite, luînd naştere o lume imaginară, limitată de timp şi spaţiu.”31F

32 

 Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care paralel cu destinderea, buna dispoziţie şi 
bucuria, urmăreşte obiectivele de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi fizică a copilului. 

 Jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale elevilor, generând o motivaţie secundară, dar 
stimulatorie, continuind o prezenţă indispensabilă în ritmul accentuat al muncii şcolare. 

 Jocul este un tip de activitate prin care se consolidează, se precizează şi chiar se verifică unele 
cunoştinţe asimilate de către copii, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe, pune în valoare şi antrenează 
capacităţile creatoare ale acestora. 

 Eficienţa jocului copilului depinde de cele mai multe ori de felul în care adultul poate să asigure o 
concordanţă între tema jocului şi materialul (jucării, piese de joc, diferite obiecte) existent, de felul în care 
ştie să folosească indicaţiile ca mijloc de indrumare prin întrebări, explicaţii, aprecieri.  

 Jucându-se, copilul contribuie la soluţionarea unor taine, deci lucrează efectiv şi în acelaşi timp, 
gândeşte în mod original, creator. Jocul constituie o motivaţie în tot ceea ce face, copilul având dorinţa, 
puterea şi curiozitatea de a cunoaşte, de a afla. 

 Prin specificul său, reprezintă un mijloc atractiv de realizare a sarcinilor număratului şi mai târziu, a 
socotitului, a cititului şi a scrisului. Prin joc copiii se obișnuiesc cu activităţile în colectiv, sunt atenţi la 
răspunsurile colegilor, sunt solidari cu ei, încep să înţeleagă răspunderea pe care o au faţă de grupul din 
care fac parte. 

 Examinând acţiunea copilului în joc, se observă că el operează cu semnificaţiile obiectelor. Dacă în 
etapele iniţiale ale dezvoltării este necesar obiectul-substitut şi acţiunea relativ desfăşurate cu el, în etapele 
târzii ale dezvoltării jocului, obiectul se manifestă prin cuvântul denimire. În felul acesta acţiunile de joc 
au un caracter intermediar, căpătând treptat caracterul de acţiuni mintale cu semnificaţii ale obiectelor 
efectuate în planul limbajului, cu voce tare. 

 Valoarea jocului rezidă în substratul lui cognitiv. Între joc şi situaţia reală există întotdeauna o 
similitudine formală, o analogie. De aceea, jocurile de simulare pot fi aplicate ca o tehnică atractivă de 
explorare a realităţii, de explicare a unor noţiuni şi teorii abstracte, dificil de predat pe alte căi. Strategia 
jocului este în esenţă o strategie euristică. Ea se apropie de caracteristicile comportamentului emergent ce 

32 Massari, G – (2006-2007) Suport de curs Elemente de psihopedagogie a jocului, Universitatea “A.I.Cuza”, Facultatea de Psihologie si 
Stiinte ale Educatiei, Iasi 
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conduce la descoperirea unor cunoştinţe noi pe căi deductive dintr-un sistem de cunoştinţe deja existente, 
la descoperirea de noi relaţii logice, la găsirea unor soluţii valabile. 
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MEDIUL- FACTOR DOMINANT AL 
DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII 

 
PRODESOR INV. PREȘC. PICULEASA MIHAELA SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA 
 
 A acorda libertate şi autonomie copilului nu este incompatibil cu a-l supraveghea. Copilul însuşi 

doreşte să fie supravegheat, adică să se simtă în siguranţă, să ştie că în orice clipă e cineva care îl vede, îl 
ocroteşte şi îl ajută. Este vorba de sentimentul de încredere de care vorbeşte Erik H. Erikson, sentiment 
care, în condiţiile unui climat familial adecvat, apare din primele zile de viaţă. Aceeaşi raportare la 
supravegherea adultului se vede şi atunci când copilul creşte. 

 Intrarea în grădiniţă determină o nouă extindere a câmpului interacţiunilor sociale. Deşi familia are 
în continuare influenţa dominantă, copilul este confruntat cu un alt mediu, structurat diferit. El nu mai este 
centrul grupului mic (familia), ci membru egal cu ceilalţi copii din grupa de grădiniţă. Trebuie acum să 
înveţe, împins de nevoia de a stabili bune relaţii, avantajele cooperării, ale activităţilor desfăşurate 
împreună. Tipul de raportare la adultul- cadru didactic este diferit de cel cunoscut, stabilit cu adultul din 
familie- cu părinţii. Această noutate în viaţa copilului determină şi nevoia de a-şi restructura imaginea de 
sine. Până acum, familia îl aceptă aproape necondiţionat, aşa cum era el ori pe baza unor norme relativ 
simple. Copilul avea o imagine bună despre sine pentru că părinţii au această imagine bună despre el şi 
pentru că ei îl iubesc. 

 Dascălul trebuie să-şi arate măiestria atunci când este nevoit să „predea” părinţilor „lecţia” privind 
rolul pe care pot să-l aibă în dezvoltarea intelectuală a copiilor lor. Nu este o lecţie tocmai uşoară dar merită 
încercat.  

 A. S. Makarenko, fiind convins de rolul exemplului în educaţie- ca şi de înclinaţia copilului pentru 
imitaţie- se adresează părinţilor astfel: „Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi cu el, 
când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Il educaţi în fiecare moment al vieţii voastre, chiar şi atunci când nu sunteţi 
acasă. 

 Felul cum vă îmbracăţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi 
duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul- toate au pentru copil mare însemnătate. 

 Copilul vede sau simte cea mai mică schimbare în ton, orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge 
la el pe căi pe care voi nu le observaţi”. 

 Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie de la Comenius, care, 
în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta până la vârsta de sase ani, în 
primul rând de la mamă, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. 

 Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează şi 
modelează persoana umană. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei este atât 
de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Familia este adevăratul laborator  

de formare al persoanei. 
 Noi, adulţii, suntem adesea copleşiţi de grijile zilnice şi ne este tot mai greu să ne aducem aminte 

cum vedem lucrurile prin sufletul copilului care am fost. 
 Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple 

de comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului 
primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul 
socio-afectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii, nu numai prin faptul că este 
primordială şi se menţine pe toată durata vieţii, dar şi prin faptul că familia mediază şi condiţionează 
comunicarea şi interacţiunea cu celelalte componente sociale, în special cu grădiniţa. 

 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi 
precum şi climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social 
cu o influenţa hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de 
comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că 
strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin constientizate, determina în mare 

1388

 



măsură dezvoltarea personalitatăţii precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor socio-
moral. 

 „Atât timp cât tatal şi mama nu-şi vor pleca fruntea în faţa măreţiei copilului; atât timp cât nu vor 
înţelege că vorba COPIL nu este decât o altă expresie pentru ideea de MAIESTATE; atâta timp cât nu vor 
înţelege că în braţele lor doarme viitorul însuşi sub înfăţişarea copilului, că la picioarele lor se joacă istoria, 
nu-şi vor da seama că au tot atât de puţin dreptul şi puterea de a dicta legi acestei noi fiinţe, pe care n-au 
puterea şi nici dreptul de a impune legi în mersul aştrilor...” (Ellen Key) 

 Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine afecţiunea 
părintelui. Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria modalitate de a 
oferi şi de a  

primi iubire. Când copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat şi de format decât atunci când 
simte că rezervorul său emoţional este gol. Iubirea adevărată este totdeauna necondiţionată. Iubirea 
necondiţionată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care străluceşte în întuneric şi ajuta părinţii să-
şi dea seama ce trebuie să facă pentru a-şi creşte copilul. Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul 
indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum ar vrea să fie, de ceea ce face. Familia trebuie să 
asigure adăpost, hrană, haine, să-şi asigure şi răspunderea formării lor mentale şi sentimentale. 

 Fără iubire, copilul va muri din punct de vedere emoţional. Baza emoţională se construieşte în 
primele 18 luni de viaţă. „Hrana” necesară sănatăţii emoţionale constă în mângâierile fizice, vorbele bune 
şi îngrijirea tandră. Fundamentul iubirii aşezat în primii patru ani de viaţă afectează capacitatea copilului 
de a învăţa şi determină în mare parte momentul în care va fi capabil să sesizeze şi un alt tip de informaţii. 

 Părinţii au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă care presupune întelepciune, 
imaginaţie, răbdare şi multă dragoste. Disciplina presupune o misiune îndelungată şi foarte vigilentă, aceea 
de a călăuzi copilul de când este sugar şi până la vârsta adultă. 

 Noi, educatoarele, trebuie să-i convingem pe părinţi că acomodarea în grădiniţă depinde foarte mult 
de experienţa pozitivă din familie. Atunci când copiii provin din familii afectoase, acceptă mult mai uşor 
noul mediu, deoarece sunt obişnuiţi să aibă încredere în cei din jurul lor. Opusul acestora sunt cei care 
provin din familii în care sunt frecvent pedepsiţi. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 MINUNE ȘI LUMINĂ PENTRU VIITORUL ADULT 

 
INF. PILOCA CRISTINA,  

LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST, TIMIȘOARA 
 
Motto: „ Ai renunțat la visele tale,  
 pentru ca eu să pot visa. 
 Ai vărsat lacrimi,  
 pentru ca eu să fiu într-o stare de fericire. 
 Ai pierdut nopți de somn,  
 pentru ca eu să dorm în liniște. 
Ai crezut în mine, în ciuda greșelilor mele. 
 
A fi educator înseamnă a fi poet al iubirii. 
Să nu uiți niciodată că eu voi lua un pic din  
ființa ta, în propria mea ființă.”(Augusto Cury)  
 
 În fiecare tânăr- chiar și în cei mai complicați și mai izolați- există o lume care așteaptă să fie 

descoperită. Mulți tineri sunt agresivi și rebeli, și părinții lor nu înțeleg că, prin agresivitatea lor, ei strigă 
după ajutor. Comportamentele nepotrivite sunt, de multe ori, strigăte puternice care imploră prezența, 
dragostea și atenția părinților.  

 Multe simptome psihosomatice, cum ar fi durerile de cap sau durerile abdominale, sunt și ele strigăte 
tăcute ale copiilor. Cine le aude? Mulți părinți își duc copiii la psiholog sau la psihiatru, ceea ce poate ajuta, 
dar, în adâncul ființei lor, ceea ce caută ei este inima părinților. Dacă nu comunică într-un mod eficient, 
afectuos și deschis cu fiii lor, părinții sunt puși în situația ingrată de a comite aproape o crimă la adresa 
acestei întreprinderi, care se numește familie și care merge, în acest caz, spre faliment. Trebuie să dialogăm 
cu copiii noștri, să ne reunim zilnic cu ei și să le dăm libertatea de a vorbi despre ei înșiși, despre neliniștile 
și dificultățile de comunicare cu frații lor și cu noi, părinții lor. Aceste întruniri au un efect extraordinar. Nu 
există o rețetă magică pentru a construi o relație sănătoasă, dar dialogul este de neînlocuit. 

 Este important ca părinții să creeze un adevărat proiect al educării emoționale: să deconecteze 
televizorul, să renunțe la internet și la Facebook, să renunțe la Youtube, la bloggeri și la vloggeri și să 
petreacă împreună cu fiii lor zile și săptămâni în șir, în aer liber, la un picnic, la un jogging, la o plimbare 
prin parc cu celălalt „prieten” al familiei, câinele, să plece în excursii, să citească, să meargă în bucătărie, 
să inventeze noi feluri de mâncare, să spună anecdote, să inventeze piese de teatru, să planteze flori- într-
un cuvânt- să acceseze lucruri interesante.  

 Părinții ar trebui să fie prietenii copiilor lor, deoarece atât unii, cât și ceilalți, pe tot parcursul vieții 
se vor simți frustrați, dacă nu vor avea o relație bazată pe prietenie și încredere. Toți trebuie să încerce să 
medieze conflictele care apar inevitabil în sânul unei familii, deoarece ele pot distruge o relație. Dacă se 
întâmplă ca părinții să ridice uneori glasul, ar fi indicat să-și ceară scuze propriilor copii și, astfel, și aceștia, 
la rândul lor, vor învăța să-și ceară scuze pe viitor și să-și recunoască unele atitudini nepotrivite. Aristotel 
spunea că: „Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea, măiestria nu este un act, ci o deprindere.” De 
asemenea, toți cunoaștem zicala: „Semeni un gând, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni 
un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin.”  

 De aceea, este atât de importantă educația celor șapte ani de acasă. Ei reprezintă o lumină pentru 
viitorul adult, comparabilă cu extraordinara călătorie spațială a lui APOLLO 11, când toți oamenii au rămas 
uluiți vâzându-i pe primii oameni păsind pe Lună și întorcându-se pe Pământ. Superlative precum 
,,fantastic” și „incredibil” păreau nepotrivite pentru a descrie emoția acelor zile. Aceasta reprezintă educația 
celor șapte ani de acasă. Copiii se desprind de covârșitoarea forță de atracție a părinților și, în special, a 
mamei, dar, dacă educația de șapte ani a fost desăvârșită cum se cuvine, atunci viitori adulți vor trăi în 
armonie cu ei înșiși și cu semenii lor. În virtutea unei educații corecte și coerente, ei vor înlătura din viața 
lor agresivitatea, egoismul, orgoliul exacerbat, nerăbdarea, criticismul, impulsurile necontrolate și tot ce 
calcă în picioare demnitatea umană. ,,Decolarea” cere un imens efort, însă odată ce ne-am smuls din atracția 
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gravitațională, libertatea noastră dobândește o dimensiune cu totul nouă: suntem devotați și folositori unei 
întregi societăți și suntem capabili să progresăm independent datorită tezaurului cu care am fost înzestrați: 
cei șapte ani de acasă.  

 Asemeni oricărei forțe a naturii, forța gravitațională poate lucra pentru sau împotriva noastră. Ea 
poate imprima unor deprinderi o direcție opusă celei dorite de noi. Însă această forță gravitațională asigură 
coeziunea lumii. E o forță uriașă, ca o lumină și minune pentru noi dacă știm s-o folosim într-un mod 
proactiv, coerent și echilibrat, putem institui coeziunea și ordinea necesare pentru a introduce adevăratele 
valori în viețile noastre. 

 În legătură cu mama, acest cuvânt este primul din viața oricărei persoane. Mama este sinonimul 
iubirii și numele lui Dumnezeu pe buzele și în inimile copiilor mici. Lumea se sprijină pe mângâierea 
mamelor. Maternitatea este o muncă grea, fără sărbători, zile libere și dreptul de a greși. A fi mamă este 
responsabilitate, un destin, o datorie și o mare dragoste. Mama nu poate fi înlocuită de nimeni și nimic. 
Mama ne învață regulile lumești, ne însuflețește mintea, ne pune în gură cuvintele bune. 

 De aceea, la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, în perioada 20 februarie- 8 martie vom 
organiza mai multe activități dedicate mamei: concursuri de recitări a unor poezii dedicate mamei, 
concursuri de creații proprii- poeme într-un vers, după modelul lui Ion Pillat- vizite cu cadouri și spectacole 
artistice la aziluri de bătrâni unde se află mame vârstnice abandonate de fii ingrați. Mai mulți elevi din 
clasele a XII-a au creat poeme într-un vers, dedicate mamei: ,,O, mamă dragă, dragoste de înger.”(Ionela 
Stoenică); „Lumina clar-a nopții e chiar iubirea ta.”(Rodica Boit), ,,Mărgăritar pe ape, în suflet 
alinare”(Simona Făgărășanu); ,,O lacrimă pierdută în streașina privirii”(Mihaela Epure); ,,Ești 
pretutindeni, mamă, nu e rost să te caut/ Oricând te strig în lume/ Și glasul tău e-un flaut.”(Nicoleta Rusu) 
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 EDUCAȚIA COPIILOR ÎN FAMILIE  
 

 ÎNTOCMIT DE PROFESOR, PINGHIREAC SIMINA-ELENA,  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂCHIȚI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

 
 ,,Sădește un gând și vei culege o acțiune; Sădește o acțiune și vei culege un obicei; Sădește un 

obicei și vei culege un caracter; Sădește un caracter și vei culege un destin.”  
 (Samuel Smiles) 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj. 
Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informații, 
de către cine și în ce mod. Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult 
timp cu familia, în special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

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

Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Am putea spune din tot sufletul că 
indiferența familiei față de însușirea de către propiul copil al unor valori morale, pozitive, este de asemenea 
o crimă. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte 
ani de acasă.  

Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului, așa precum spunea psihologul Oana Maria Udrea. 

 Părinții sunt modele pentru copil. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre 
exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. De asemenea, cea mai prețioasă recompensă pentru 
copil, nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o 
faptă bună. 

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

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
Ei pot învăța următoarele : deprinderi de autoservire și ordine; igienă– curățenie și exprimarea 

propriilor nevoi; exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; bune 
maniere și comportament; limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre 
părțile de vorbire); modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc); consecvența în realizarea unei sarcini; concentrare a atenției; perseverența în 
realizarea unei sarcini; alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 

Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții:  
– spiritul de competiții, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini; 

Iar altele influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit 
destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi 
încrezător în forțele proprii.  
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Înainte de a judeca o persoană și de a-i pune o etichetă, gândiți-vă ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ă de către ceilalți. 
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ROLUL FAMILIEI IN FORMAREA SOCIALA A COPIILOR 
 

PROF. PIRCALABU ALINA 
COLEGIUL TEHNIC”GENERAL GHEORGHE MAGHERU”,  

TIRGU-JIU, GORJ 
 
Familia a fost şi rămâne cel mai puternic factor în dezvoltarea socială a copiilor, mai ales în perioada 

copilăriei mici. În primii ani ai dezvoltării copilului, familia este esenţială pentru dezvoltarea psihică a 
copilului fiind principala sursă de dragoste şi afecţiune. Familia trebuie să răspundă la toate nevoile de 
creştere şi dezvoltare, atât fiziologice, cât şi psihologice ale copilului, nevoi care vor constitui baza 
achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare. Familia este cea care sprijină copiii în dezvoltarea achiziţiilor 
de ordin psihomotor, cognitiv şi afectiv, de aceea contribuţia sau influenţa familiei în dezvoltarea copilului 
împreună cu factori genetici şi sociali, este deosebit de importantă. Astfel, familia este cea dintâi şcoală în 
care copiii învaţă să se comporte în viaţă şi în societate.  

Filozoful american John Dewey relevă faptul că lecţia cea mai grea pe care un copil o are de învăţat 
este lecţia vieţii. Dacă nu reuşeşte la această lecţie, nu există ştiinţă care s-o înlocuiască.Părinţii sunt cei 
dintâi dascăli ai copilului lor pentru că ei îl cunosc cel mai bine încă din prima zi de viaţă, interacţionează 
şi comunică constant, sunt un model de urmat pentru acesta.  

Familia este primul formator ȋn educaţia copiilor. Se poate spune că datorită necunoaşterii sau unor 
opţiuni subiective, familia nu contribuie pozitiv ȋn ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională a 
propriilor copii. Ţinând cont de influenţa socio-educaţională puternică a familiei, ceilalţi factori educativi 
trebuie să îndrume şi să coopereze cu familia, deoarece este de dorit ca aceasta să contribuie, alături de ei, 
la o orientare şcolară şi profesională eficientă a copiilor. 

Familia îndeplineşte mai multe funcţii în evoluţia unui copil.  
Funcţia de socializare ajută la asimilarea normelor de conduită, care asigură transformarea unui 

simplu individ ȋn fiinţă socială educabilă. Ȋnvăţarea socială este văzută ca un proces psihologic ȋn cadrul 
căreia indivizii acumulează cunoştinţe, norme, reguli, valori, deprinderi comportamentale. Pentru a-şi 
forma deprinderi sociale copiii trebuie să asimileze valori morale, să ȋnveţe să citească, să scrie, să calculeze 
etc. De aceea lor trebuie să li se asigure de către familie o atmosferă de pace, să nu se cultive teama sau 
abuzurile verbale, fizice sau emoţionale. Familia trebuie să petreacă mult timp cu copiii contribuind astfel 
la dezvoltarea unei personalităţi corect conturate care se poate integra foarte uşor în societate. 

Funcţia educativă presupune creşterea şi educarea copiilor, concentrate în cei 7 ani de acasă, ani care 
poartă amprenta exclusivă a familiei. După intrarea copiilor la grădiniţă sau la şcoală, funcţia educativă a 
familiei nu încetează, dimpotrivă ea continuă să aibă aceeaşi importanţă, realizându-se, însă, într-o strânsă 
colaborare cu instituţiile de învăţământ.  

Putem spune că funcţia educativă a familiei durează toată viaţa, căci şi atunci când copiii au ajuns 
adulţi şi au întemeiat o familie, părinţii îi consideră tot copiii lor şi le oferă sprijinul lor necondiţionat. 
Alterarea (abandonarea sau diminuarea) funcţiei educative constituie principala cauză, a apariţiei şi 
amplificării delincvenţei săvârşite de copii şi tineri. Este important ca familia să-şi îndeplinească în mod 
corespunzător funcţiile.  

Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea cerinţelor socio-educaţionale.Asfel, 
membrii familiei trebuie să se procupe permanent în a-şi ridica nivelul pregătirii profesionale pentru a putea 
fi model şi pentru a sprijini copiii ȋn dezvoltare.De asemenea, asigurarea unui climat emoţional-afectiv 
echilibrat, prin antrenarea copiilor în viaţa de familie contribuie la o bună evoluţie socială a 
acestora.Cunoaşterea de către părinţi a obligaţiilor socio-educative faţă de instituţia de ȋnvăţământ la care 
este ȋnscris copilul facilitează modelarea copiilor de către profesori prin legătura permanentă părinte-
profesor.Părinţii pot sprijini copii la învăţătură, prin supravegherea şi ȋndrumarea lor ȋn efectuarea temelor, 
lucrărilor şcolare etc. Părinţii nu trebuie să condiţioneze obţinerea rezultatelor la învăţătură, recompensele, 
în cazul în care sunt folosite să nu fie decât un premiu firesc pentru rezultate bune deja obţinute.De 
asemenea acordarea copiilor de mijloace materiale şi financiare (bani) trebuie să fie în limita necesităţilor 
fireşti, evitându-se exagerările în această direcţie, chiar în situaţiile când părinţii care au venituri mai mari; 
exagerările pe această linie vor avea urmări negative, copiii folosind necorespunzător surplusurile băneşti, 
îndeosebi. Părinţii trebuie să satisfacă trebuinţele (ale copiilor, dar nu trebuie să se sacrifice pe ei înşişi, 
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satisfăcându-le egoismul. Firesc ar fi ca un copil să ajungă să spună: îmi este suficient o numită sumă de 
bani, spunându-le părinţilor: aveţi grijă şi de voi!, ceea ce ar face pe părinţi să înţeleagă şi limitele familiei 
pentru satisfacerea trebuinţelor lui.Autoritatea părinteascătrebuie să fie raţională, umană, justă; nici 
dragoste exagerată, nici exigenţă exagerată, brutală, nici părinţi toleranţi şi indulgenţi, nici părinţi tirani, iar 
dragostea părintească să fie egală pentru toţi copiii; indiferent de vârstă, sex alte diferenţieri individuale. 

Pentru o bună relaţionare socială, copiii trebuie învăţaţi să stabilească relaţii numai cu persoane 
cunoscute, trebuind evitată orice cunoştinţă întâmplătoare sau potential nocivă, cunoscută cu antecedente 
antisociale, căci copii pot intra în medii imorale, infracţionale etc., pot aduce prejudicii şi familiei. 

Aşadar, efortul familiei este esential ȋn educarea copilului ȋn vederea adaptării optime la mediul social 
ȋn menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale, ȋn dezvoltarea şi menţinerea stării de bine.  

 
Bibliografie: 
1.Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004 
2.Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002 
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Ed. Polirom, 2002 
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IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE COMPORTAMENT 
- STUDIU DE CAZ - 

 
PROF. PIRIIANU LILIANA-DANIELA 

C.S.E.I. BALS, OLT 
 
I. IDENTIFICAREA CAZULUI 
Date personale 
Numele şi prenumele: I.N. 
 Data şi locul naşterii: 21.03.2016, Balş 
 Traseu educaţional: G.P. N. Nr. 1 Balş, grupa pregatitoare 
 Particularităţi individuale, tipice pentru temperamentul coleric: 
- Reacţiile motrice sunt intensive, rapide şi expresive. Atrage atenţia ,,agitaţia motrică” permanentă 

în diferite momente ale programului zilnic. 
- Trăirile emotive sunt puternice şi foarte clar exprimate: când întâmpină dificultăți țipă, plânge, 

rupe materialele, aruncă jucăriile. Nu are răbdare, nu perseverează în activități. 
- În contactele sociale cu alţi copii este agresiv. 
Acest temperament îţi pune amprenta pe manifestarea lui comportamentală, stilul personal de 

comportare, de manifestare individualizată, devine o problemă ce se cere a fi diagnosticată, analizată şi 
rezolvată deoarece: comportamentul este periculos atât pentru prescolar, cât şi pentru cei din jur, determină 
stres semnificativ în viaţa celorlalţi, ceea ce conduce la scăderea calităţii vieţii acestora. 

Date medicale:  
- Antecedente patologice: naştere: la termen, greutate la naştere: 2700g, înalţime: 48 cm, boli ale 

copilăriei: nesemnificative, starea generală a sănătăţii: bună. 
- Istoricul dezvoltării: Este crescut de ambii părinţi, nu a frecventat grădinița, nu a prezentat întârzieri 

în dezvoltarea limbajului şi nici defecte de vorbire, nivel de inteligenţă normal. 
Date despre familia copilului:  
- Este al doilea copil. Are un frate mai mare. Situaţia economică – medie.  
Tatăl- 34 ani, studii medii, mama- 33 ani, studii medii. 
II. COLECTAREA DATELOR 
Metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii copilului: 
• observarea copilului în timpul activităţilor, acasă, în aer liber, în joc;  
• analiza produselor activităţii;  
• conversaţia curentă, directă cu copilul;  
• chestionarul aplicat părinţilor;  
• probele psihologice;  
• dezbaterile, convorbirile cu părinţii şi copilul. 
S-au obţinut informaţii utile privind: anamneza, preocupările de timp liber, anturajul copilului, 

influenţele familiei, starea materială, socială, culturală a familiei. Datele înregistrate au fost conjugate, 
comparate, prelucrate, pentru a stabili trăsăturile individuale ale copilului. 

III. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 
Cauzele comportamentului: 
• factori biologici (caracteristici temperamentale - intensitatea înaltă a răspunsului emoţional); 
• factori sociali (mediu familial favorabil, stilul normal de educaţie al părinţilor, expunerea excesivă 

la mass-media);  
• factori emoţionali (dependenţa de alţii în satisfacerea nevoilor, reprezentarea, stima, imaginea de 

sine, atitudinea celor din jur este de a-l trata);  
• factori cognitivi (abilităţi de comunicare, interacţiunea socială); 
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IV. SOLUŢIONAREA CAZULUI 
- Training-ul părinţilor s-a axat pe învăţarea de către părinţi a unor abilităţi care sunt importante în 

socializarea copilului. 
- Combinarea intervenţiilor la nivel familial cu cele efectuate la nivelul grădiniţei. În acest program 

de intervenţie sunt implicate persoanele care pot avea un impact pozitiv asupra copilului în ceea ce priveşte 
socializarea lui (părinţi, profesori, colegi). 

- Programul cuprinde patru componente:  
o discuţii individuale cu copilul;  
o vizite la domiciliu, în cadrul cărora membrii familiei sunt ajutaţi să rezolve eficient problemele 

care apar; 
o training în rezolvarea de probleme pentru însuşirea unor abilităţi de relaţionare a părinţilor cu 

copilul;  
o intervenţii la nivelul grupei, prin care cadrul didactic învaţă anumite modalităţi de management 

eficient al clasei şi este solicitat să discute cu elevii probleme legate de comunicare, relaţionare cu prietenii, 
rezolvarea conflictelor. 

- Activitatea cadrului didactic: 
Pentru formarea unei personalităţi mature, calde, profunde, creative, deschisă la experienţe noi:  
• Se pune accent pe trăsăturile şi comportamentele pozitive ale copilului şi ponderarea tendinţelor 

negative (superficialitatea, tendinţa de dominare);  
• din punct de vedere emoţional, copilul este ajutat să depăşească stările de dezechilibru şi de 

tulburare emoţională, care solicită autocontrol emoţional (se încurajeză comportamentul calm, temperat, 
bine adaptat la cerinţele şi presiunile externe);  

• se dezvoltă stilul sociabil, afectuos, perseverenţa, conştiinciozitatea, respectarea regulilor, stilul 
imaginativ, rafinat, delicat, deschis;  

• se descurajează cu atitudine raţional-empatică comportamentul instabil, expeditiv, încăpăţânat, 
conflictual, opozant, încordat, neliniştit; 

• i se dă siguranţa că sursa cea mai autorizată şi apropiată, suportul cel mai avizat pentru a-l ajuta să 
fie el însuşi este familia şi cadrul didactic;  

• se observ acţiunile şi consecinţele acţiunilor celorlalţi copii în raport cu el;  
• i se susţine trebuinţa de preţuire (reciprocă), apreciere pozitivă (reciprocă);  
• i se asigură o atmosferă de încredere, de acceptare, de înţelegere pentru formarea unei imagini de 

sine pozitivă;  
• este ajutat să-şi asume responsabilitatea socială şi morală pentru acţiunile sale.  
CONCLUZII 
Schimbarea atitudinii părinţilor prin deschidere către dialog şi cooperare cu toţi factorii care 

contribuie la dezvoltarea şi instruirea propriului copil, a modului în care participă activ în viaţa sa, duce la 
îmbunătăţirea reală a comportamentului acestuia şi realizarea climatului de respect, cooperare şi atitudine 
pozitivă faţă de ceilalţi. 

 
BIBLIOGRAFIE 
- Albu, G., O psihologie a educaţiei, Editura Institutul European, Iaşi, 2005  
- Ezechil, L., Lăzărescu, M., Laborator preşcolar- ghid metodologic, Editura ,,V/I Integral ,,. 

Bucureşti, 2001 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ ȘI COMPORTAMENTUL COPILULUI 

 
PROF. INV. PREȘC. PIRJA MARICUȚA IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA GIULEȘTI 
 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Responsabilitatea aruncată pe umerii părinților? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Educația primită în familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. 
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 Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa 
că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect 
şi demnitate. 

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRESCOLAR PIRSE GHEORGHITA,  
 G.P.N ŞUVITA VARFURI DAMBOVITA 

 
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 

socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
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,,PRIMII 7 ANI ” 
 

ELENA PIRTEA, PROF. INV. PRESC. 
 GRADINITA P.P. SEMENIC RESITA 

 
Construcţia celor „7 ani de acasă” este un proces în care trebuie să se implice mai mulţi parteneri, 

fiecare partener având importanţa lui. Rolul părinţilor este acela de a fi primii educatori ai copiilor lor, iar 
parteneriatul eficient dintre educatori şi părinţi se construieşte în beneficiul copiilor. 

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Părinţii 
sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent certuri 
între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin dacă în familie nu 
aude niciodată acest cuvânt. 

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele sau educatorul i le arată când face o faptă bună. De 
aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut.  

 Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respect. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului.. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  

 Grădiniţa trebuie să prevadă proceduri şi activităţi care să permită implicarea activă a părinţilor în 
viaţa de preşcolar. În momentul în care copilul depăşeşte sfera familiei şi intră în colectivitate începe o nouă 
etapă în viaţa lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, 
care cuprinde perioade bine delimitate, nu numai din punctul de vedere al conţinutului activităţilor şi 
reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la 
grădiniţă, iar o alta, acasă, în familie). 

 Lipsa de informaţie, de comunicare între educator şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul 
este supus de familie unui regim de suprasolicitare sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu 
mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a 
grădiniţei. 

 Pentru a se asigura un echilibru în beneficiul copilului, părinţii vor fi informaţi la începutul fiecărei 
săptămâni despre activităţile desfăşurate în grădiniţă, despre cunoştinţele, deprinderile şi priceperile vizate. 
Este util ca programul săptămânal al grupei să fie afişat, iar educatoarea să-i iniţieze pe părinţi în înţelegerea 
programului. Părinţii trebuie încurajaţi să „comenteze” cu copilul despre lucrările realizate la grădiniţă, 
aceste discuţii ajutându-l pe copil să-şi autoevalueze munca. De asemenea, părinţii sunt sfătuiţi să 
desfăşoare, în contexte diferite, activităţi complementare celor pe care le-a desfăşurat copilul la grădiniţă.  

 De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil, ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – “nu are cei sapte ani de-
acasa”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme ori 
reguli de politeţe, în special.  

 Aceasta expresie defineste insă tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea achiziţiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare şi de insuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc.  

 Activităţile de învăţare pe care le propunem copiilor ţin mult şi de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea 
fiecăruia dintre noi, precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. Noi trebuie să punem la dispoziţie 
materialele de care au nevoie, să le organizăm corespunzător spaţiul, să le dăm posibilitatea să exploreze, 
să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţii şi copiii şi nu în ultimul rând să oferim 
prin propriul nostru comportament modele de urmat.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR PIRTOC LUCRETIA 
GRADINITA CU P. N. MINTIU-GHERLII 

 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține. 

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială. 

 Cateva reguli pe care un parinte ar putea sa le practice pentru a-i forma copilului „cei 7 ani de acasa”: 
Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul parintelui ce înseamnă noţiunea de 

respect, mai ales dacă îl înveţi să folosească des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă 
scuzaţi“. Nu uita că parintele da primul exemplul. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste 
lucruri de bun-simț i se vor părea normale și îi vor completa personalitatea.  

Tot în primii şapte ani de viaţă, putem oferi celui mic câteva pilde despre ce înseamnă recunoştinţa, 
începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile pe care le-a primit de 
ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniţă sau copiii cu care se 
joacă în parc.  

Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să 
salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, copilul îşi va da singur seama că bunele maniere îl 
ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia 
celorlalți dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte la un eveniment 
important. Spuneti copilului că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante în viața de 
zi cu zi, în orice situație. 

 Regulile de politeţe pe care cel mic trebuie să le stăpânească sunt legate inclusiv de mesele în familie. 
În aceste momente, trebuie explicat că nu este frumos să stea cu coatele pe masă, pentru a nu-i deranja pe 
cei de lângă el, că nu este o privelişte prea plăcută atunci când mănâncă cu gura deschisă, că nu este politicos 
să se joace cu alimentele şi să le arunce în toate direcţiile şi că nu e nevoie să bată cu tacâmurile de 
nerăbdare, oricât de foame i-ar fi în acea clipă. 

 Este important, așadar, sã le transmitem micuților învãțãmintele pe care le considerãm noi necesare 
și care îl vor ajuta sã fie un om respectuos și demn de respect la rândul sãu.  
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EDUCATIA IN FAMILIE- CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. GIANINA -ALINA PIRV, 
ŞCOALA GIMNAZIALA „IOAN OPRIS” TURDA 

 
Educaţia în familie este o temă frecvent abordată în literatura de specialitate şi totdeauna în centrul 

atenţiei, pe fondul permanentelor schimbări sociale cărora cei cei şapte ani de acasă trebuie să le facă faţă 
cât mai bine. 

În zilele noastre, educaţia se suprapune peste întreaga viaţă a omului, începând cu naşterea şi devenind 
o dimensiune a existenţei sale pe tot parcursul vieţii. Drept urmare, grădiniţa şi apoi şcoala trebuie să 
găsească formele cele mai potrivite prin care toţi cei implicaţi în acest proces să poată gestiona resursa 
umană în vederea adaptării rapide şi eficiente la schimbările din societatea contemporană. 

Rolul educaţiei a atins cote înalte odată cu apariţia noţiunii de calitate în învăţământ, ceea ce 
presupune o redefinire a echilibrului educaţional, cu accent pe iniţiativa responsabilă venită din toate părţile 
implicate. Astfel, relaţia dintre grădiniţă şi familie este vitală, ea stând la baza ulterioarei relaţii a familiei 
cu şcoala. Din experienţa se observă că familiile copiilor preşcolari cooperează într-un mod aparte cu 
grădiniţa, cel mai probabil datorită vârstei fragede şi problemelor care pot apărea în copilărie. Grădiniţa 
accentuează, valorizează şi dezvoltă într-o manieră simplă şi firească aptitudinile copilului, pe care şcoala 
le transformă ulterior în competenţe pentru întreaga viaţă. Locul unde premisele acestor viitoare aptitudini 
şi competenţe apar, este, desigur, în familie. Din fericire, în ultimul timp, părinţii au devenit interesaţi- de 
multe ori sub influenţa mijloacelor media-de ceea ce se întâmplă cu copiii lor la grădiniţă sau la şcoală, 
interesul lor ducând la legături solide cu instituţiile de învăţământ. Activităţile comune părinţi-
educatoare/învăţătoare, precum şi sprijinul permanent al consilierilor şcolari, reuşesc să conştientizeze 
părinţii în legătură cu importanţa propriului rol în educaţia copiilor, nu doar în caliate de beneficiari ai 
actului educaţional. Părinţii îşi cunosc copiii îndeaproape, mai bine şi mai intim decât oricine; ei sunt cei 
care observă primii pasiunile, punctele tari dar şi punctele slabe ale copiilor lor, ei înţeleg situaţiile 
frustrante sau cele care îi stimulează pe copii. Din aceste motive, familia se află în unica poziţie de a 
răspunde spontan şi rapid nevoilor de învăţare ale copiilor, uşurînd mult munca dascălilor. Pe de altă parte, 
există nenumărate cazuri în care familia neglijează relaţia cu şcoala sau grădiniţa, în sensul că părinţii 
consideră că nu există nimic de văzut referitor la ce se întâmplă la şcoală. Tracând peste acest aspect, 
elementul comun în relaţia grădiniţă-şcoală- familie este binele copilului, care atrage după sine necesitatea 
abordării acestei relaţii ca un parteneriat, presupunând implicare, colaborare şi responsabilitate din partea 
fiecărei “instituţii” implicate. 

Pornind de la nivel preşcolar ca şi componentă de bază în formarea şi dezvoltarea personalităţii 
copilului, şcoala susţinută de familie rafinează aptitudinile acestuia, transformându-le în competenţe de 
viaţă, necesare viitorului adult pentru a funcţiona, a se adapta cu uşurinţă, a fi competitiv şi a reuşi într-o 
societate globală. 

Mai mult decât atât, şcoala nu pregăteşte copilul pentru a deveni un adult într-o lume în afara realităţii, 
ci se adaptează la cerinţele pieţii muncii, fiind deschisă la diverse influenţe din zona ştiinţei şi tehnicii. 
Împreună cu familia şi, în acelaşi timp, pentru societate, şcoala are menirea de a transforma copilul într-un 
adult pregătit în faţa unor situaţii complexe de viaţă, cu spirit de fair-play şi respect faţă de muncă, capabil 
şi doritor să participle direct şi activ la viaţa socială. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROFESOR, DOINA PIRVAN 
LICEUL TEORETIC „IONITA ASAN” 

  
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite. 

În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune 
maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important 
este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii 
îi vor imita cu precizie de 90%. 

Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă 
micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”, 
„poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în momentele 
în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale 
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume 
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.  

Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme 
şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
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procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 
CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 
 P.Î.P. PÎRVU ADRIANA NICOLETA 

 GRĂDINIȚA P.N.NR.1  
POARTA ALBĂ, JUD.CONSTANȚA 

 
 Familia, prima școala a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștinte, primele deprinderi dar 

și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 
 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.Intrebarea care se 

pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative, dacă este 
pregatită să activeze constant ca un factor educativ. 

 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de 
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea 
psihopedagogica, experienta. 

 Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea 
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes 
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia 
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre 
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte. 

 Într-o lume în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm accelerat, 
familia nu poate rămâne neschimbată. Nu trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familială. 
Toate aceste schimbări nu trebuie interpretate ca o criză a familiei, ci, mai degrabă, ca adaptări ale conduitei 
individuale la schimbările demografice, economice şi materiale ce afectează societăţile în ansamblul lor. 

 Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, şcolari, 
comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase, în 
securizarea fizică, afectivă şi materială a copilului. 

 Indiferent de modul de organizare, mediul familial, întemeiat pe un sistem de interacţiuni afective 
intense, este apt de a reacţiona la nevoile copilului, de a participa şi favoriza dezvoltarea personalităţii, 
imaginii de sine şi despre lume a copilului. 

 Familia este cea mai potrivită să răspundă nevoilor copilului. Doar afecţiunea şi dragostea îl fac pe 
părinte să intuiască şi să înţeleagă starea copilului. În familie copilul îşi poate satisface nevoile sale primare, 
îşi poate manifesta frustrările, care sunt temperate de dragostea părinţilor. În familie copilul poate să-şi 
investească toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze, pentru că familia ar trebui să fie un 
mediu mai ales afectiv – garanţie pentru o dezvoltare armonioasă. 

Familia este mediul esenţial care influenţează dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 
materială, dragoste şi educaţie.Copiii n-au fost niciodată adulţi. Dar, privindu-ne pe noi, doresc să crească 
mari. Ne investesc cu calităţi şi puteri de eroi şi cred în noi, mai ales dacă reuşim să le fim alături. 

Adulţii au fost cu toţii, cândva, copii. Fiecare adult mai păstrează încă în suflet, în memoria lui 
afectivă, nu ceea ce i s-a întâmplat sau cum a rezolvat nişte probleme, ci felul în care s-a simţit în anumite 
situaţii şi cum a văzut lumea când era copil. 

Faptul că ai fost copil odată, este un mare avantaj: atunci când nu ai timp sau informaţii la îndemână, 
poţi apela, cu sinceritate şi deschidere, la copilul din tine. Pentru restul există cărţi, teorii, metode, studii de 
caz şi specialişti. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ULMENI 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PÎRVU MIRELA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 

1408

 



IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
ÎNV. PIRVULESCU CORNELIA 

LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI-ŞCOALA PRIMARA COCORENI 
 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă 
mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul 
pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
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Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

 PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 
ATITUDINI BLÂNDE. 

Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată. 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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 CEI 7 ANI DE ACASA  
 EDUCATIA IN FAMILIE  

 
PROF. PITIRIM EMILIA-ELENA 

SCOALA GIMNAZIALA RASCAETI 
GRADINITA DRAGHINEASCA 

 
Când spunem cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la 

formarea personalităţii şi comportamentului copilului. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne 
gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios. 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi 
afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de 
sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă 
copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi 
climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. Influenţele educative pe care familia le exercită 
asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin 
modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le 
preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, 
reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor 
despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Procesul 
educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care 
se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-
i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor 
tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează 
primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de 
altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al 
„ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară 
împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea 
socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească 
prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi 
dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să 
completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe 
copil. „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, vor trăi şi 
se vor manifesta pe viitor.  

 
BIBLIOGRAFIE  
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR PITIU GEORGETA 
GRADINIȚA STEP BY STEP RAZA DE SOARE, PLOIEȘTI 

 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein.  
 
 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. Cei șapte 
ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. 
Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă ai copilului 
sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Copilaria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru 
educaţie, pentru formarea şi instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de 
trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât 
urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

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

 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Procesul educativ al copilului trebuie condus cu 
grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de 
timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte 
capacitatea de înţelegere. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de 
conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a 
indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, 
alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă 
a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care 
cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor 
orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o 
altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea 
adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al 
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la 
situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere 
de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa 
de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei.. Comunicare dintre părinţi şi 
copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a 
făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este 
nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, 
începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide 
în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi 
bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează fără a recurge la un 
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„interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului 
să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o 
discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, 
folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă 
că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile 
pe care le-a făcut. Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara 
celor de la grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le 
fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să 
fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. 

 Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, 
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei 
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit 
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să 
descopere lumea. La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte 
apropiată.  

 Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară.  

 
Bibliografie:  
1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
2. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
3.www.didactic.ro 
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EDUCAŢIA ÎNCEPE ACASĂ 
 

PROF. PLASTOI GLICHERIA-IRINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA-JIU 

 
 “Un copil este ca o sămânţă de floare...cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de 

grădinarul care o va ȋngriji, de ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună 
şi de soare prea tare. E atât de plăpândă...Cum ai putea s-o rupi ori sa o calci in picioare când e tot ce va 
mai rămâne ȋn urma ta?” (Irina Petre) 

 
Atunci când folosim expresia „a avea cei şapte ani de acasă” ne gândim la educaţia pe care copilul o 

primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Un 
copil care are 7 ani de acasă este unul care ştie să respecte pe cei din jur cu un salut, un mulţumesc sau cu 
simplul „te rog”. Acesta va şti să se comporte ca un copil educat cu cei de vârsta lui şi cu cei în vârstă. 

Fiind educat, copilul va avea bune maniere şi va deţine regulile morale ce îl vor ajuta să se adapteze 
în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Perioada copilăriei este cea mai importantă pentru educaţia copilului, deoarece se urmăreşte formarea 
şi instruirea caracterului psiho-social. Părinţii reprezintă baza, aşa cu o casă nu se poate ridica fără o temelie 
puternică. Familia este cea care se ocupă de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 
exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul 
moral-spiritual al acestuia. 

Familia reprezintă cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada 
copilăriei mici. Încă din primii ani ai dezvoltării copilului, familia s-a dovedit esenţială pentru dezvoltarea 
psihică a copilului şi este o sursă primară de dragoste şi afecţiune. 

Aceasta trebuie să împlinească aproape toate nevoile de creştere şi dezvoltare, atât fiziologice, cât şi 
psihologice ale copilului, nevoi care condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale 
ulterioare. În cadrul familiei, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante de ordin 
psihomotor, cognitiv şi afectiv, motiv pentru care evaluarea contribuţiei sau influenţei familiei în 
dezvoltarea copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi sociali, este dificil de realizat. Astfel, familia este 
cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se comporte în viaţă şi în societate. 

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

Efortul familiei este esential ȋn educarea copilului ȋn vederea adaptării optime la mediul social ȋn 
menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale, ȋn dezvoltarea şi menţinerea stării de bine. Starea de bine 
reprezintă acceptarea de sine, relaţii pozitive cu ceilalţi, autonomie, control, sens şi scop ȋn viaţă şi, nu ȋn 
ultimul rând dezvoltarea personală. 

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 
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 ,,CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROF. PLĂSTOI ION-ALIN 
LICEUL TEHNOLOGIC BÎLTENI 

 
„Educaţia unui popor se judecă după ţinuta de pe stradă. Văzând grosolania pe stradă eşti sigur 

că o vei găsi şi în casă.” Edmondo De Amicis 
 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ şi mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care 

creşte. Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Una din competenţele parentale importante 
pentru fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii 
pe care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm 
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem 
unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei- căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului etc. 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil sau pe lângă copil este bine să fie considerate 
intervenţii educative, ele devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca 
modele relaţionare în funcţie de care îşi structurează personalitatea. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj etc.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE  
 

PROF. INV. PRIMAR PLEȘA-IONESCU SIMONA IULIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SF. VARVARA” ANINOASA JUD. HUNEDOARA  

 
 Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus de schimbare, ci și prin complexitatea ei, 

prin noutățile pe care le realizează și le prognozează, pune în fața oamenilor de toate vârstele, noi și noi 
probleme de ordin economic, cultural, științific, etc. Acestei societăți trebuie să-i facă față copilul de astăzi 
și familia sa. Educația, sub toate formele ei, este chemată să găsească soluții prin care omul să se adapteze 
rapid și eficient la societatea viitorului. Cunoașterea particularităților dezvoltării personalității, a factorilor 
care contribuie la desăvârșirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie în mare măsura la 
găsirea unor soluții adecvate. Familia oferă copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară, 
primele norme și reguli de conduită, dar și climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuințelor și 
dorințelor sale. “Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și profilului spiritual-moral al personalitatii 
propriilor copii se menține toată viața ” (M. Golu). Acest tip de relație este hotărâtoare în devenirea 
personalității nu numai prin faptul că ea este primordială și se menține pe toata durata vieții (cu intensități 
diferite), dar și prin faptul că familia mediază și condiționează comunicarea și interacțiunea cu celelalte 
componente sociale, în special cu școala. Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor 
se pot manifesta fie direct, prin acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită 
oferite de către membrii familiei, precum și prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de 
conduită oferite de părinți-pe care copiii le preiau prin imitație și învățare-precum și climatul socioafectiv 
în care se exercită influențele educaționale (“cei șapte ani de acasă” )constituie primul model social cu o 
influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare 
și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile 
educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsură 
dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 

În urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală în primii ani de viață, climatul 
emoțional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea și suportul parental 
continuu, sunt factori determinanti în dezvoltarea personalității copilului. Astfel, Fraser (1959 ) a constatat, 
în urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, că exista o corelație pozitivă puternică între coeficienții de 
inteligență (QI) înalți și nivelul încurajarii parentale, atmosfera familială generală și numărul cărților citite 
în familie. 

Trebuie să menționăm că strategiile educaționale utilizate de unii părinți, chiar dacă sunt bine 
intenționate, chiar dacă au avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc întodeauna la obținerea 
unui optim educațional, care să favorizeze dezvoltarea personalității. Cazurile particulare, exemplificările 
ocazionale, nu pot fi întotdeauna utile. Ceea ce într-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, în alta 
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educațional din familie, 
precum și cunoașterea consecințelor unui anumit comportament al părinților, contribuie la explicarea unor 
comportamente negative ale elevilor. Necunoscând suficient urmările educative, fiind convinși că ceea ce 
fac este spre binele copilului, unii părinți și chiar educatori, se află în fața unei situații oarecum paradoxale, 
pe de o parte, eforturile susținute, interesul manifestat pentru copil, etc și, pe de alta parte, rezultatele 
efective obținute, sub așteptări. 

Analizând situațiile concrete în care se manifestă acțiunile educative în familie, putem identifica mai 
multe tipuri de părinți: unii înțeleg să-și armonizeze sistemul lor de acțiuni educative cu cele ale școlii, ale 
specialiștilor în domeniul muncii educative; altii nu conștientizează efectele negative ale strategiilor 
educative utilizate, sau, și mai grav, refuză să recunoască faptul că relațiile lor educaționale cu copiii sunt 
deficitare. Aceștia din urmă sunt convinși că nereușitele educaționale, rezultatele slabe la învățătură, 
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori străini, ori necunoscuți familiei. 
Acțiunile educative ale școlii nu trebuie să neglijeze asemenea aspecte. Întrunirile cu părinții, mai mult sau 
mai puțin organizate, trebuie să fie un prilej de a conștientiza consecințele imediate și de perspective ale 
strategiilor lor educaționale. 
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FAMILIA ŞI ROLUL EI ÎN FORMAREA UNEI PERSONALITĂŢI 
 DE SUCCES 

 
PROF. PLOAE MONA-LAURA, LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI, IASI  

 
Menirea educaţiei este aceea “ de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă – omul”. (Gentil, G. The 

Reform of Education). 
Problema educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume 

caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi aspiraţii specifice, prin schimbări în toate 
domeniile. 

În răgazul de timp petrecut in mijlocul familiei, obiectivul principal trebuie să fie al 
păstrării sănătăţii fizice, al creşterii normale şi mai ales al călirii organismului prin mijloace 
ce trebuie bine cunoscute celor ce asigura securitatea fizică a copilului. 

Un bun dobândit şi mult apreciat, câştigat de către copil în primul rând în familie este comportamentul 
moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise, categorice dublat de un permanent respect pentru copilul 
care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit.  

În accepţiunea cea mai largă a termenului, "copil bun" reprezintă în fapt suma trăsăturilor pozitive 
structurate în dinamica comportamentului : sârguinţă, cinste, iniţiativă creatoare, sociabilitate, politeţe, 
dispoziţie de colaborare etc., după cum părinte bun înseamnă: răbdare, calm, înţelegere, un fond afectiv 
numit în termeni obişnuiţi, dragoste faţă de copil. 

 Cultivarea dragostei de bine, de adevăr are nevoie, mai ales, de acţiune şi nu de verbalism, de 
activitate şi nu de dialog, de descoperirea virtuţilor de către copil şi nu de oferire a lor de către părinţi. 

Încă de când copilul formulează primele propoziţii simte nevoia să transmită părinţilor 
"evenimentele" din viaţa sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia 
sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar copilul se va simţi neglijat, 
respins în aşteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape 
de sufletul copilului, pătrunzând în gând şi luând parte la preocupările acestuia, părintele devine 
confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi încredere al copilului. . 

Rolul părintelui în existenţa copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găseşte forţa 
şi secretul de a lansa pe traiectoria vieţii un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun şi, prin 
aceasta, predispus la o anume fericire. 

 Stabilirea unui program comun de educaţie în grădiniţă şi în familie, fixarea unor sarcini ale educaţiei 
în familie care să susţină, să întărească şi să întregească munca educativă din grădiniţă sunt condiţii de 
asigurare a unei unităţi de vederi a grădiniţei şi familiei.  

"Începeţi dar prin a vă cunoaşte copiii"( Jean Jacques Rousseau) se află şi astăzi la temelia educaţiei. 
Funcţia de părinte este o “meserie” şi, ca oricare meserie, ea trebuie învăţată. Noţiunea de părinte nu poate 
exista separat de cea de copil/urmaş, după cum noţiunea de educator nu poate exista separat de cea de 
educat. 

În scopul formării personalităţii copilului şi găsirii celor mai bune metode de educaţie, s-au stabilit 
zece reguli pe care trebuie să le aibă în vedere, deopotrivă, părinţii şi educatorii în vederea educării copiilor. 
Le vom prezenta mai jos: 

1. Să-ţi iubeşti copilul. Să te bucuri de el, să-l accepţi aşa cum este, să nu-l jigneşti, să nu-l umileşti, 
să nu-l descurajezi, să nu-l pedepseşti pe nedrept, să nu-l lipseşti de încrederea ta, să-i dai prilej să te 
iubească. 

2. Să-ţi protejezi copilul. Să-l aperi de primejdii fizice şi sufleteşti, la nevoie chiar prin sacrificarea 
propriilor interese şi cu riscul propriei tale vieţi. 

3. Să fii bun exemplu pentru copilul tău. Să-i transmiţi valorile şi normele etice ale societăţii. Să-i 
dovedeşti că trebuie să trăiască în dragoste şi armonie cu ai săi şi cu toţi cunoscuţii familiei. 

4. Să te joci cu copilul tău. Să-ţi faci timp pentru copilul tău, să vorbeşti cu el, să te joci cu el cum îi 
place (jocurile lui), să iei în serios jocurile lui, să te familiarizezi cu lumea imaginilor lui.  

5. Să lucrezi cu copilul tău. Să-ţi ajuţi copilul când încearcă să participe la munca în casă ori în 
grădină. Când copilul este mai mare, să-l obişnuieşti să participe la treburile zilnice din gospodărie. 
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 6. Să laşi copilul să dobândească singur experienţe de viaţă, chiar dacă suferă. Copilul acceptă 
numai experienţele pe care le face singur. Propriile tale experienţe sunt lipsite de valoare pentru copilul tău. 
Trebuie să ai curajul să-i dai prilejul de a-şi acumula experienţele proprii, chiar dacă sunt legate de anumite 
riscuri. 

 7. Să-i arăţi copilului posibilităţile şi limitele libertăţii umane. Să înfăţişezi copilului posibilităţile 
extraordinare de desfăşurare ale omului, în conformitate cu înzestrarea şi talentele fiecăruia. Dar, în acelaşi 
timp, să-i arăţi că orice om trebuie să recunoască anumite limite în faptele sale, chiar şi în familie, faţă de 
părinţi. Ajută-l pe copil să recunoască şi să respecte aceste limite. 

8. Să-l înveţi să fie ascultător. Să supraveghezi şi să îndrumi comportarea copilului, astfel încât prin 
acţiunile sale să nu genereze suferinţă nici pentru familie, nici pentru alţii. Răsplăteşte-l pentru respectarea 
regulilor stabilite. La nevoie, încearcă să impui respectarea regulilor prin pedepsire. 

 9. Să aştepţi de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de maturitate 
şi propriei experienţe. Copilul are nevoie de mult timp până învaţă să se orienteze în această lume 
complicată. Ajută-l cât timp poţi şi cere-i o părere proprie sau un verdict numai când este în stare să-l dea, 
conform experienţelor acumulate şi gradului de maturitate. 

10. Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire (călătorii, excursii, vacanţe, 
spectacole, serbări de familie, manifestări sportive). În vederea educării copilului, sunt 
necesare şi importante anumite cunoştinţe şi calităţi pe care părinţii trebuie să le dovedească, 
ca de exemplu: pricepere, simţul răspunderii, sănătate fizica şi psihică etc. 

Prin investigaţia psihică a copilului său, părintele va descoperi imensul lor potenţial şi apoi de a-l 
valorifica în opera de formare a unei personalităţi de succes. 

"Căci ei vor fi în lume şi în viaţă,  
Aşa cum noi le-am spus şi arătat,  
Iar ei, la fel vor da povaţă 
Şi-un lung popor e-acum de noi format."(Traian Dorz). 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROFESOR LOGOPED: PLUGARIU LACRAMIOARA NICOLETA 
 
Motto: ,,Faptul ca aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist."  
Mihail Levine 
 
Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde nevoilor elementare încă din prima 

clipă de viaţă, este cea care reprezintă pentru copil primul său univers afectiv şi social. Familia exercită o 
influenţă deosebită în dezvoltarea ulterioară a copilului care îşi lasă amprenta asupra personalităţii acestuia. 

Pentru a fi un părinte bun, nu există un standard care trebuie îndeplinit, însă ignorarea propriului copil 
şi a problemelor sale nu ţin de atitudinea unui părinte model. Datorită importanţei limbajului în structurarea 
şi desfăşurarea proceselor cognitive, orice afectare a acestuia ar putea avea efecte şi asupra calităţii 
operaţiilor gândirii, relaţiilor cu ceilalţi şi structurării personalităţii copilului. Din acest motiv, cunoaşterea 
şi identificarea (depistarea) tulburărilor de limbaj reprezintă o prioritate a familiei. 

Dacă tulburarea de limbaj este manifestă şi evidentă, trebuie să căutăm să cunoaştem ce tip de relaţii 
există între copil şi adulţii care se ocupă de el (părinţi, bunici, etc.), ce importanţă s-a acordat dezvoltării 
limbajului, câtă preocupare există pentru sănătatea, igiena, viaţa afectivă şi dezvoltarea motorie a copilului, 
de asemenea, de cât timp au dispus cei ce l-au avut în grijă, de ce experienţă se puteau prevala, etc. 

Unii părinţii nu cunosc în totalitate beneficiile pe care le implică colaborarea cu şcoala. Principiul 
fundamental al terapiei logopedice recomandă ca intervenţia să înceapă cât mai devreme posibil, pentru a 
se obţine astfel, rezultate vizibile şi cu o mare stabilitate în timp. Majoritatea părinţilor nu sunt conştienţi 
de implicaţiile şi consecinţele tulburărilor de limbaj asupra formării personalităţii copiilor; chiar dacă 
exprimarea este parţial afectată, copilul poate dezvolta anumite complexe, stimă de sine scăzută şi 
neîncredere în propria capacitate de învăţare. 

O bună colaborare între părinţi, educatori şi logoped reprezintă fundamentul intervenţiei logopedice; 
dacă nu există o continuitate între activităţile educative desfăşurate la nivelul grădiniţei, şi educaţia 
(formală, şi mai ales informală), primită în familie, intervenţia în cazul tulburărilor de limbaj în cazul 
copilului preşcolar, se dovedeşte a fi ineficientă. 

O importanţă deosebită în corectarea limbajului la copii este dată de modul în care părinţii se ocupă 
de dezvoltarea limbajului acestora. Un limbaj simplu şi clar al părinţilor poate duce la înlăturarea 
particularităţilor trecătoare determinate de vârstă ale pronunţiei. 

Este absolut greşit ca adulţii din anturajul copilului să imite, să reproducă vorbirea greşită a acestora, 
deoarece în acest mod se amplifică şi se consolidează greşelile de exprimare şi de pronunţie ale acestora. 
Deasemenea părinţii care forţează copiii să pronunţe unele consoane mai greu de reprodus, înainte de 
dezvoltarea psihomotorie a aparatului fonoarticulator, nu reuşesc să obţină decât sunete cu totul deformate. 
Obţinute greşit unele sunete şi automatizate în vorbirea curentă, este foarte greu de corectat.  

Părinţii trebuie să stimuleze limbajul copiilor, să îi provoace în acest sens. 
O parte importantă pentru stimularea limbajului corect o reprezintă educarea auzului fonematic, 

metodă prin care îl învățăm pe copil să asculte și să identifice ceea ce aude. Pentru dezvoltarea auzului 
fonematic putem folosi instrumente muzicale şi să cerem copilului să recunoască sunetele emise de acestea 
şi apoi să le reproducă. 

Pentru stimularea limbajului nonverbal putem juca mima în familie. Fiecare membru al familie va 
imita o acţiune sau un animal. 

Cititul poveştilor este o oportunitate de stimulare a unei pronunţii corecte pe care copilul o va auzi 
seara de seară sau de câte ori este posibil. 

Jocul de rol, este o altă modalitate de stimulare. Indiferent că vă jucați de-a bucătarul, de-a doctorul, 
de-a magicianul, de-a pompierul, puneti cât mai multe întrebări copilului, lăsându-l pe el să dirijeze jocul.  

Tulburările de limbaj au o frecvență mai mare în copilărie și în perioadele de constituire a limbajului, 
ca urmare a fragilității aparatului fonoarticulator și a sistemelor cerebrale implicate în vorbire. 

Problemele de vorbire, scriere, citire sau exprimare ale copiilor se rezolvă dacă știm să le identificăm 
cât mai devreme și dacă folosim metode adecvate specificului dificultății. De aceea colaborarea cu familia 
cât şi rolul acesteia este unul foarte important în prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj. 
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Fiecare părinte trebuie să ştie că fiecare copil este unic. Ritmul său, stilul său de a învăța, modul său 
de a reacționa la conflicte și la probleme este diferit. De aceea ei trebuie să aibă răbdare și să orienteze 
dezvoltarea lui într-o manieră pozitivă. Dezvoltarea copilului depinde în primul rând de mediul în care 
trăiește. Un climat în care îi sunt asigurate protecția și afecțiunea este absolut necesar pentru o evoluție 
normală. Numai într-un mediu securizant se pot stabili relații de comunicare firești. 
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 IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PLUGARU CRISTINA ADINA 
 
Când spunem „7 ani de acasă” avem în vedere educaţia pe care copilul o primeşte în cadrul familiei 

și a. Este important, însă, să nu uităm că de la vârsta de 3 ani copiii pot fi instituționalizați, astfel încât la 
formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală participă și educatoarele. În 
acest context trebuie subliniată importanța colaborării dintre familie și grădiniță. Când apreciem un copil 
ca având „cei 7 ani de acasă”, ne așteptăm ca acesta să stie minime reguli de comportament, cum ar fi: să 
salute, să folosească cuvintele „magice”: mulţumesc și te rog, să se comportă cuviincios atât cu cei de vârsta 
lui, cât şi cu adulţii sau cei mai mici decât el. 

Adaptarea și acceptarea copilului în societate este oarecum „condiționată” de felul în care acesta stie 
să se comporte, să se adreseze, să converseze, intr-un cuvânt de „bunele maniere”. 

Vârsta optimă pentru a educa un viitor adult care să faca față provocărilor unei societăți în permanentă 
evoluție, este copilăria – cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care se preocupă de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, având astfel o influenţă foarte puternică, urmele ei rămânând, deseori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil îi lipsește confortul fizic şi afectiv, urmează să întâlnim acel sentiment de neîncredere 
în mediu, teama de viitor sau îndoiala de sine, lipsa încrederii în forțele proprii, dar va apărea şi ruşinea. 
Este foarte important ca familia să încurajeze copilul, dar nu în detrimentul valorilor morale, fiind necesar 
in acest sens să îi arate în permanență ce e bine şi ce e rău.  

Primele informații pe care copilul le primește despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli 
de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale vin din familie. 

„Cei 7 ani de acasă” reprezintă, de fapt, „bagajul moral” pe care copilul îl are la îndemână pentru a 
se integra cât mai ușor în colectivitate, în societate în general. Modelele de conduită oferite de părinţi și alti 
adulți cu care copilul interacționează în mediul familiar, sunt preluate de către acesta prin imitaţie şi 
învăţare. În acest context, climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 
primul model social, care are o influenţă majoră asupra viitorului adult în ceea ce privește formarea 
concepţiei despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Pe parcursul procesului educativ copilul trebuie să beneficieze de grijă şi afecţiune, iar sarcinile care-
i sunt trasate să fie în concordanță cu etapa de dezvoltare în care acesta se află, cu capacitatea lui de 
înțelegere și pe măsura forţelor lui. Nu-i vom cere copilului lucruri care îl depășesc, deoarece riscăm să-i 
afectăm încrederea în sine. Familia trebuie să adapteze cerințele și înformațiile pe care le transmite copilului 
la capacitatea de înțelegere a acestuia, la nivelul de dezvoltare psiho-afectivă. 

 Familia formează și suține dorința de afirmare tânărului, voința acestuia de a participa la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării. Tot în cadrul familiei copilul se familiarizează cu primele deprinderi de 
viaţă sănătoasă, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, aspecte foarte importante ale 
moralei elementare a indivizilor societăţii. 

Timpul pe care copilul îl petrece alături de familie (cantitativ și calitativ), informațiile pe care acesta 
le primește, activitățile pe care le desfășoară în acest mediu, se transformă în bagajul educativ al „ celor 7 
ani de acasă”. Toate aceste elemente au menirea de a consolida anumite deprinderi, abilităţi și priceperi 
care contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui.  

Odată ajuns la vârsta preșcolară, în educația copilului întervin dascălii al căror rol este ca într-o strânsă 
legătură și colaborare cu familia, să finiseze cunoștințele și comportamentele dobândite de copil în cadrul 
familiei, să completeze eventualele lacune și să-și aducă aportul la dezvoltarea cognitivă și socio-afectivă 
a acestuia.  

„Cei 7 ani de acasă” reprezintă piatra de temelie cu cea mai mare influență în ceea ce privește 
devinirea un copil, evoluția lui ca OM. Copilăria este perioada cu cele mai multe și importante „achiziții” 
in ceea ce privește dezvoltarea viitorului adult, din toate punctele de vedere: afectiv, cognitiv, social, fiind 
temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau 
deviant.  
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Importanța celor „7 ani de acasa” este redată de Geoffrey Holder astfel: „ Educația începe acasa. 
Nu poți da vina pe școală că nu ți-a învățat copilul ceea ce nu l-ai învățat tu.”.  
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7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR: POAJGĂ SIMONA VERONICA 
LIC. SANITAR „ANTIM IVIREANU” RM. VALCEA 

 
 „Șapte ani de acasă” este o veche zicală românească folosită și astăzi în vorbirea curentă. 
 A avea „șapte ani de-acasă” înseamnă a fi bine crescut, a avea o comportare civilizată, conform cu 

normele societății. 
 A-i lipsi cuiva „cei șapte ani de-acasă” are înțeles peiorativ.  
 Zicala aceasta are de fapt un înțeles mai adânc, mai cuprinzător. Deși, aprecierea privește copilul 

sau, în genere, individul despre care este vorba, ea reprezintă în același timp și aprecieri asupra modului în 
care părinții s-au ocupat de creșterea lui. Este un calificativ dat părinților, strădaniilor lor și rezultatelor 
obținute.  

 În aceeași măsură, zicala subliniază faptul că „cei șapte ani de-acasă” sunt hotărâtori pentru 
dezvoltarea de mai târziu.  

 Într-adevăr, copilul trece prima probă a forțelor și calităților sale, la vârsta de 6-7 ani, când intră la 
școală. 

 De nivelul de maturizare a copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, afectiv și moral depinde 
reușita sa în munca de învățare sistematică și de încadrare în societate.  

 Desigur, toti părinții doresc ca, atât în școală, cât și în viață, copiii lor să se afirme cât mai bine; 
dumnealor trebuie să știe însă că această reușită depinde în foarte mare măsură de istoria primilor 7 ani, de 
modul în care a fost îngrijit și educat copilul, de deprinderile și cunoștințele acumulate în acest timp.  

 Deci, reușita în viața de mai târziu a copilului depinde de munca depusă de părinți în acești primi 7 
ani pentru îngrijirea și educarea sa, precum și de măsura în care el își însușește cele transmise de părinți.  

 Condițiile creșterii unui copil sunt multe, dar cele mai importante sunt: 
a) Stabilitatea familiei. 
b) Climatul afectiv. 
c) Capacitatea educativă a părinților. 
d) Asigurarea factorilor materiali. 
Stabilitatea familiei 
Prin familie stabilă se înțelege aceea în care nu există pericolul despărțirii celor doi părinți.  
 Copilul conceput de ambii părinți le aparține amândurora, amândoi trebuind să ia parte la îngrijirea 

și creșterea lui. Ei trebuie să-și împartă sarcinile în mod egal, să fie în permanență preocupați de educația 
lui, deoarece amândoi sunt la fel de răspunzători de formarea și instruirea lui.  

 Despărțirea părinților reprezintă o mare lovitură pentru copil. Indiferent de vârsta lui, situația aceasta 
este deosebit de dureroasă în momentul în care devine conștient de ea. 

 Suferința morală pe care o încearcă este de o profunzime nebănuită de adulți. Rămas fără unul din 
părinți, copilul încearcă un amestec de durere, nedumerire și singurătate, devenind trist, retras, nesociabil. 

 Climatul afectiv din familie 
 Pe lângă participarea activă a ambilor părinți la creșterea copiilor, este deosebit de necesară 

înțelegerea dintre ei. Acolo unde există dragoste, respect și înțelegere reciproce între părinți și între 
dumnealor și copii, climatul afectiv este sănătos. 

 Dar mai sunt cazuri când copiii nu se bucură de un climat afectiv în familie. Astfel, familiile în care 
există neînțelegeri, discuții sau în care unul dintre părinți are diferite vicii, copiii acestora sunt lipsiți de 
voință și inițiativă, sau dimpotrivă, certăreți, răzbunători, nedisciplinați. 

 Capacitatea educativă a părinților 
 Capacitatea de a educa un copil presupune foarte multe calități, dintre care cele mai importante sunt: 

priceperea, simțul răspunderii, sănătatea părinților (fizică și psihică). 
 Sănătatea părinților are pentru copil și o însemnătate, ea constituind baza zestrei biologice care se 

transmite copilului.  
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Asigurarea factorilor materiali 
 Cumpărarea unei jucării, a unei hăinuţe bucură în egală măsură atât pe părinţi, cât şi pe copil. 

Sacrificiile pe care le fac părinţii pentru crearea unor condiţii materiale necesare dezvoltării și creșterii 
normale a copiilor nu înlătură condițiile menționate mai sus.  

 Cred, şi sper să nu fiu singura, că ar trebui să revenim la importanţa celor şapte ani de acasă, la ideea 
valorilor adevărate. Copilul, „fericirea“ noastră, are înaintea statutului de elev pe cel de om. Să-l ajutăm să 
înţeleagă acest lucru!  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
POAMĂ IONELA ALINA 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 
GRĂDINIȚA MOTRU – SEC, PADEȘ 

 
 „Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 Expresia ,,Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 

atitudini acumulate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată una din perioadele 
de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de 
memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, etc.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la grădiniță /şcoală. Când spunem că 
un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

cei 7 ani de acasă. 
Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 

specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
 Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să 

facă. Pentru a-i putea înţelege pe copii este nevoie ca părinţii să-i ajute pe aceștia să-şi exprime emoţiile 
fără a le fi teamă. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului 
să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În asemenea situaţii, pentru a iniţia o 
discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu sau 
acasă, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui adult, pentru ca acesta să 
simtă că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe 
care le-a făcut, lucruri care i-au plăcut sau nu la grădiniță. 

 Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la 
grădiniţă, mai exact în familie, cu membrii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, 
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite 
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. 

 Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de 
interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă ale preșcolarilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie 
materialele de care au nevoie, să le organizeze corespunzător spaţiul, să le dea posibilitatea să exploreze, 
să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere 
prin propriul lor comportament modele de urmat. Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot 
propune copiilor şi care nu necesită o pregătire minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu 
mingea, „De-a Baba Oarba” „De-a v-ați ascunselea”, ,,Șotronul” etc.  

 Ce deprinderi pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- deprinderi de ordine; 
- deprinderi de igienă; 
- deprinderi de curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
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- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător  
- concentrarea atenției; 
- perseverență în realizarea unor sarcini, etc. 
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ZIUA MAMEI-EXEMPLU DE LECȚIE 
 

PROF. PAVEL CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1  

TG. OCNA-BACAU 
 
 Cu toții sărbătorim Ziua Mamei la începutul lunii martie, mai exact pe 8 martie, chiar dacă legea 

prevede, din 2010, ca aceasta să fie sărbătorită în prima duminică a lunii mai, cum de altfel este celebrată 
și în alte țări ca: Spania, Ungaria, Portugalia. Cred că, nouă românilor, ne place să sărbătorim mama la 
început de primăvară datorită simbolului mărțișorului în tradiția poporului român.  

 De aceea, m-am gândit cum am putea realiza o lecție interesantă cu elevii și care poate fi adaptată în 
funcție de particularitățile de vârstă ale acestora. Materiale necesare pentru desfășurarea activității: 

-un creion și hârtie; 
-Ziua Mamei: Fișă de documentare; 
-Ziua Mamei: Fișă de lucru;  
-șablon pentru realizarea discursului. 
 Obiectivele activității: 
-aflarea de informații despre una dintre cele mai mari sărbători din lume; 
-dezvoltarea de abilități de vorbire în public. 
 Vom începe lecția prin a întreba copiii dacă știu ceva despre Ziua Mamei de la noi din țară dar și din 

lume. Se împarte fiecărui elev sau grup de elevi fișele de documentare, după care se vor împărți și fișele de 
lucru pentru ca elevii să scrie răspunsurile la întrebări pe foaie. Răspunsurile pot fi folosite ca puncte de 
plecare pentru discursurile de la sfârșitul activității. 

 În grupurile lor, elevii vor putea discuta despre istoria și tradițiile sărbătorilor de Ziua Mamei. În 
mod alternativ, elevii pot face brainstorm pe ceea ce cred ei că le face pe mamele lor speciale sau modul în 
care mamele sunt sărbătorite la noi în țară și pot vorbi și pe aceste subiecte. Folosind ideile enunțate, 
determinăm elevii să completeze fișa de lucru. 

 Elevii își exersează discursurile în grupuri mici după care le cerem să prezinte discursul de Ziua 
Mamei în fața clasei. 

 Discursul poate fi adaptat în funcție de clasă, iar dacă activitatea este prea lungă, le putem cere 
elevilor să-și scrie discursurile acasă și să le prezinte în timpul orei următoare. 

 Fișa de lucru poate conține până la zece întrebări sau câte dorește fiecare. Iată câteva exemple de 
întrebări: 

- Care a fost prima țară care a stabilit o zi pentru a sărbători Ziua Mamei? 
- Când a fost adoptată Ziua Internațională a femeii de către Organizația Națiunilor Unite? 
- În ce an a fost aleasă ziua de 8 martie pentru a se sărbători Ziua Femeii? 
- Când a fost introdusă pentru prima dată această sărbătoare în țara noastră? 
- Ce fac copiii români pentru mamele lor pentru a sărbători Ziua Mamei? 
- Cunoașteți obiceiuride Ziua Mamei din alte țări? 
Șablonul pentru realizarea discursului va cuprinde următoarele: 
-o scurtă prezentare a elevului; 
-două sau trei subiecte pe care dorește să le aducă în discuție; 
-descrierea în câteva cuvinte a subiectelor prezentate anterior; 
-concluzii. 
 Iată un model de discurs: 
 ” Discursul meu pentru Ziua Mamei,  
 Bună ziua, tuturor! Numele meu este Ana. 
 Astăzi, aș dori să vorbesc despre Ziua Mamei în lume, la noi în țară și ce o face pe mama mea 

specială. 
 Ziua Mamei a fost sărbătorită în lume pentru prima data începând din secolele al XVII-lea – al XIX 

–lea în Marea Britanie. De atunci, multe femei, printre care și Julia Ward Howe și Anna Jarvis, au luptat 
pentru ca să se dedice o zi onorării mamei. 
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 În România, copiii sărbătoresc Ziua Mamei prin serbări dedicate acestora și prin oferirea de flori și 
mici cadouri realizate de ei sau cumpărate. 

 Mama mea este specială deoarece mă iubește necondiționat, mă ascultă când simt nevoia să vorbesc 
și știe întotdeauna cum să mă înveselească. Tot ceea ce face o face să fie specială pentru mine. 

 În concluzie, Ziua Mamei are o istorie lungă. Copiii de pretutindeni sărbătoresc eforturile de zi cu zi 
ale mamelor lor și îi arată acesteia de ce este specială. Mama mea este specială pentru mine pentru că mă 
îngrijește, mă susține și mă iubește. 

 Vă multumesc că m-ați ascultat! 
 Aveți întrebări?” 
 Bineînțeles că putem realiza lecții dedicate acestei zile în multe alte moduri. Cert este că, copiilor le 

place să le arate mamelor lor ce simt pentru ele prin orice gest care să le aducă acestora zâmbete. 
 
Bibliografie: 
1. https://www.buchete.ro/sarbatori/ziua-mamei 
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mamei 
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 IMPORTANTA CELOR 7 ANI E ACASA 
 

 PAVEL CRISTINA 
 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. "Dragostea 
cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. 
Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre 
învăţarea şi asumarea regulilor de comportament". Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod 
pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi 
de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face 
ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi 
cu adulţii. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE ȘI CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ,  
ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR 

 
PROF. PAVEL FELICIA,  

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA ,,ION TEODORESCU” 
 SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA 

 
,,Cei șapte ani de acasă ” sunt, pentru fiecare om, confirmarea educației primite în familie în perioada 

premergătoare școlarizării. Rămâne actuală, pentru că, în mod simbolic, reflectă un feed-back cu 
semnificație recunoscută de ceilalți, asupra implicării familiei în educația unei persoane, indiferent de vârsta 
pe care aceasta o are. Expresia nu privește activitatea din creșă sau grădiniță, nu face referire la sistemul de 
învățământ. Se referă strict la rolul educativ al familiei, la existența sau inexistența unor rezultate vizibile 
ale acțiunii ei educative în comportamentul unei persoane. Lipsa celor șapte ani de acasă înseamnă, la vârsta 
maturității, nealinierea la rigorile sociale și manifestarea unui comportament ofensator la adresa altor 
persoane.  

 Încă de la primii pași, părintele dorește să-i formeze copilului capacitatea de a-și câștiga autonomia 
în mișcare și de a se deplasa și singur. Minunat este atunci când părintele își păstrează interesul și implicarea 
pe toate treptele dezvoltării acestuia. Expresia ,,Se vede că are cei șapte ani de acasă. ” privește o persoană 
cu bun simț, care deține capacitatea de a discerne comportamentele dezirabile de cele indezirabile. 
Importantă este perspectiva din care părintele privește intervenția asupra copilului, dacă pentru acesta 
contează că micuțul a acumulat anumite cunoștințe sau abilități, sau dacă este interesat apoi ca părinte în 
ce contexte și cum le folosește. 

 Copilul nu știe să adreseze cuiva cuvinte de salut, dacă nu învață din comportamentul altora sau dacă 
nu exersează utilizarea lor în relațiile interumane. De cele mai multe ori, este nevoie să facă aceste lucruri 
împreună cu adultul  

 Cei șapte ani de acasă înseamnă să ai grijă cum mergi, cum saluți, ce cuvinte adresezi sau cum îi 
vorbești unei persoane, ce ton folosești; înseamnă să ai grijă ca interacțiunea ta cu ceilalți să nu aibă caracter 
ofensator. Adulții, privind comportamentul copiilor și tinerilor de astăzi, evocă amintirea părinților care-i 
învățau cu răbdare și înțelegere cum să se adresăm adulților. 

 Pentru copil, cunoașterea formulelor de adresare și politețe nu înseamnă că le va și folosi corect în 
diverse situații de viață șau că le va folosi, pur și simplu. Iată de ce, în sprijinul părinților vine grădinița, 
apoi școala. O bună relație între acești factori educaționali este deosebit de benefică în formarea copilului. 

 În ceea ce privește copiii cu deficiență mintală, vârsta mintală este inferioară celei biologice. Totusi, 
un elev de 16 ani cu vârsta mintală de șapte ani poate depăși la nivelul comportamentului social un elev de 
16 ani care nu are deficiențe mintale, dar de educația căruia nu s-au ocupat părinții.  

 Încă de la intrarea în clasa pregătitoare, elevii sunt formați în spiritul respectului față de obiectele 
care-i înconjoară; față de profesori, de colegi, de alți copii, de părinți și de alți adulți; față de munca și de 
sentimentele altora etc.  

 Elevii cu deficiență mintală au șansa de a primi în mod deosebit atenție pe palierele formării 
autonomiei personale și sociale. Școala specială, prin curriculumul pe care îl are, le oferă sprijin în acest 
sens. Multe dintre sarcinile ce-i revin părintelui în creșterea și educarea propriului copil sunt preluate de 
profesorii psihopedagogi și, mai ales, de profesorii-educatori. Formarea autonomiei personale și 
Socializarea sunt discipline distincte în învățământul special. Iată de ce, persoanele care vizitează Școala 
Profesională Specială ,,Ion Teodorescu” din Slobozia rămân uimite de modul în care interacționează elevii 
cu acestea. Dacă sunt excepții, acestea țin de gradul deficienței, de mediul din care provine copilul, de 
anturajul extrafamilial al acestuia, de stările lui sufletești, în special cele legate de frustrarare, de evenimente 
neplăcute în care a fost implicat etc.  

 Noi ne dorim ca povestea celor șapte ani de acasă să rămână în actualitate, mai ales că tendința de a 
ne pierde părinții tineri și copiii în online sau în emisiuni pline de violență este un trend și un pericol la 
adresa societății în general. Copiii pierd noțiunea timpului într-o lume lipsită de controlul părinților și, de 
multe ori amână revinirea în realitate, alături de familie. 
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 Mai nou, și elevii cu deficiențe sunt prinși de acest val, care riscă să-i îndepărteze de normele vieții 
reale. Dorința de a câștiga timp personal sau liniște a părintelui/ aparținătorului poate fi una dintre cauzele 
pierderii autorității asupra unui copil dependent de alte resurse ,,educative‘‘ ca televizorul, calculatorul, 
grupul de prieteni etc. Se trag tot mai multe semnale de alarmă în acest sens.  

 Lipsa ,,celor șapte ani de acasă” ne face vulnerabili. Toleranța exagerată a unor părinți duce la 
pierderea controlului și a autorității în fața copiilor. Același lucru se întâmplă când unii părinți se detașează 
de orice le-ar perturba programul, sau, dimpotrivă, liniștea după o zi de lucru. Aceștia nu-i mai aud, nu mai 
au timp, răbdare sau dispoziție să-i audă, nu mai petrec timp cu ei, manifestă indiferență la problemele lor. 
Descoperim tot mai des că suntem înconjurați la nivel real de violența promovată în jocurile, filmele și 
știrile online și în alte surse mass-media. 

 Consider că este necesară o campanie mai intensă de conștientizare în rândul copiilor și al părinților 
a capcanelor lumii reale și virtuale, pentru că, a fi copil sau părinte este deopotrivă o șansă la viață, și la 
educație. 
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 EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. PAVEL MARIANA RAMONA  
 GRADINIȚA CU P.P. NR. 1 TG. - JIU 

  
Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l socializa pe copil. În realitate, educația are un 

caracter pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în considerare în egală măsură ambele 
dimensiuni, astfel încât să poată orienta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor individului, cât 
și celor ale societății pentru care îl formăm. 

Încercând o astfel de definiție, putem spune ca educația este ansamblul de acțiuni și de influențe 
menite să permită ființei umane să-și dezvolte capacitățile fizice și intelectuale, dar și sentimentele și 
atitudinile morale și estetice, în scopul responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățean. 

Din ce în ce mai multe probleme sociale intră în şcoală, ceea ce face ca şcoala să nu mai poată sta 
departe de comunitatea din care face parte. Pentru mulţi ani, o echipă de cercetători condusă de J. Epstein 
a iniţiat studii pentru a identifica premisele şi modalităţile pe care trebuie să le aibă în vedere şcolile pentru 
a dezvolta şi implementa programe de parteneriat largi. Din această muncă au rezultat şase tipuri 
fundamentale de implicare, fiecare putând fi operaţionalizat prin sute de practici la nivelul şcolilor: calitatea 
de părinte (parenting), comunicarea între casă şi şcoală, voluntariatul, invăţarea acasă, luarea deciziilor, 
colaborarea cu comunitatea. 

Comunitatea oferă o larga varietate de resurse importante de care şcolile şi familiile se pot folosi mai 
uşor pentru binele copiilor. De asemenea, participarea comunităţii la luarea de decizii poate îmbrăca 
următoarele forme: stabilirea priorităţilor, planificarea şi executarea programelor, participarea la împărţirea 
beneficiilor din cadrul instituţiei, participarea la monitorizarea şi evaluarea proiectelor. 

Referitor la implicarea părinţilor în sfera educaţiei formale, cercetările recente confirmă existenţa 
unor conexiuni pozitive între implicarea familiei şi succesul şcolar al elevilor, dar se cunoaşte încă destul 
de puţin despre care practici, pentru cine şi de ce se întâmplă asta. Altfel spus, parteneriatele şcoală-familie 
produc o diversitate de rezultate în toate planurile. Părinţii care se implică în activitatea şcolară 
experimentează ocazii variate de a contribui la educaţia copiilor şi devin ei înşişi motivaţi să-şi continue 
educaţia. Participarea lor în cadrul activităţilor educaţionale din şcoală este un prilej pentru adulţi de a-şi 
împărtăşi abilităţile şi interesele, ceea ce contribuie la crearea unei relaţii pozitive cu proprii copii şi cu 
şcoala, precum şi la dezvoltarea conştiinţei propriei valori şi a încrederii în sine, iar pe de alta parte 
implicarea alături de ceilalţi părinţi din comunitate creează oportunităţi şi reţele de implicare sporite, 
sedimentează relaţiile sociale şi poate creşte sentimentul de control asupra mediului de viaţă. Şcolile pot 
beneficia de suportul moral, informaţional şi economic al familiilor şi comunităţii. S-a demonstrat că în 
şcolile unde există şi se implică comunitatea, ea devine o bogată sursă de materie primă care poate fi folosită 
pentru a face procesul de predare-învăţare mai legat de realitate şi mai profund. De asemenea, comunităţile 
oferă mediul şi contextul care poate întări valorile, cultura şi învăţarea în şcoală. Când aceste prime două 
instituţii (familia şi şcoala) formează o echipă, şcoala devine o adevărată forţă în societate, prin promovarea 
unei dezvoltări integrale şi continue a copiilor. Pentru a se ajunge la aceasta, şcolile “trebuie să devină mai 
sensibile, responsabile, centrate pe copil şi să se afle în strânsă legătură cu comunitatea şi familia” . 

Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți.Dar, oare, toți 
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?Care sunt ingredientele care ne asigură 
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură 
succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească. 

Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi 
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de 
bază şi o serie modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se 
construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie 
şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni 
unice cu care se naşte fiecare din noi. 

Pentru a face o comparaţie plastică, putem spune că omul este un vehicul-unicat, aflat la început în 
perioada de construcţie şi testare, urmând apoi sa fie lansat într-o cursă lungă şi complexă, având mai multe 
„porturi de escală” şi mai multe sarcini de îndeplinit, care, în general, concură la îndeplinirea unei misiuni 
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mai mari, importantă şi pentru om şi pentru societate. Atât perioada de construcţie cât şi cursa în sine şi 
împlinirea fiecărei misiuni trebuie să îi aducă omului împlinire şi fericire. Altfel, aşa cum au arătat 
cercetările, apar dezechilibrul şi bolile. 

În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi 
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, 
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată 
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste. 

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 
iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, 
simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare 
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează 
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. 

La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de 
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să 
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele. 

Lipsa interesului sau concepţiile învechite despre modul de educaţie al copiilor, lipsa sau excesul de 
autoritate, lipsa dragostei sau a manifestării corecte a afecţiunii faţă de copil, fenomenele de violenţă în 
familie, situaţiile conflictuale, divorţurile din ce în ce mai frecvente şi multe alte disfuncţii apărute în cadrul 
familial pot duce la apariţia unor probleme în dezvoltarea copilului şi constituie una din cauzele incidenţei 
crescute a îmbolnăvirilor şi accidentelor în rândul copiilor. 

Din nefericire, în condiţiile societăţii moderne, atât datorită presiunilor economice, evoluţiei 
tehnologiei cât şi modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulţi părinţi „rămân corigenţi” la 
capitolul dezvoltării armonioase a copiilor, transferând apoi, uneori în întregime, această responsabilitate 
sistemului educativ – grădiniţei, şcolii. 

  
Bibliografie: 
Educația în familie – Lou Harvey Zahra 
Viața în familie – Cartepedia 
Dezvoltarea copilului și educația timpurie – ed. Polirom 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 

 

PROF. INV. PRIMAR PAVEN GEORGETA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA CIUGUD 
 

 Auzim destul de des în jurul nostru expresia ”cei șapte ani de acasă”. Atunci când ne referim la 

expresia ”cei șapte ani de acasă” vorbim despre faptul că normele de conduită se învață în cadrul familiei. 

Din punctul meu de vedere, anii petrecuți acasă, alături de părinți sunt cei mai importanți pentru dezvoltarea 

fiecărui copil. Familia este mediul în care copilul descoperă regulile de bună purtare, vârsta primei copilării 

fiind esențială pentru achiziția și conturarea normelor unui comportament social corect. Normele de 

conduită pe care copilul trebuie să le învețe se referă la salut, comportament în public, comportament cu 

prietenii, înțelegerea normelor sociale, maniere la masă, recunoașterea greșelilor etc.  

Fiecare părinte trebuie să învețe să-i acorde copilului, încă din primele zile de viață, o atenție 

deosebită. Atunci când copilul începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele devine responsabil pentru 

modul în care îi explică acestuia diverse lucruri.  

Tot ce copilul își însușește în toți acești ani va aplica atunci când iese în societate, când vorbește cu 

una sau cu mai multe persoane, cum se comportă cu ele, sau când pur și simplu este pus într-o situație mai 

delicată. Exemple pentru o bună educație sunt multe. De exemplu atunci când oferim locul nostru unei 

persoane mai în vârstă ca noi, sau deschidem ușa unei femei și așteptăm să intre, când salutăm oamenii cu 

care ne intersectăm, când vorbim frumos cu cei din jurul nostru sau nu jignim.  

Toate comportamentele bune pe care și le însușește copilul sunt rezultatul multor ani plini de 

încercări, de eșecuri și reușite. Pentru însușirea tuturor comportamentelor bune este nevoie de multă 

perseverență și răbdare, chiar dacă uneori ai impresia că totul este în zadar și că toate lecțiile pe care i le-ai 

predat copilului au trecut pe lângă el fără a lăsa vreo urmă.  

Consider că fiecare părinte trebuie să înțeleagă cât de importantă este educația pe care i-o oferă 

copilului, în familie, deoarece copilul este oglinda familiei în care trăiește. 
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PROIECT EXTRACURRICULAR ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
ÎL AȘTEPTĂM PE MOȘ CRĂCIUN 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
 

G.P.P.”PITICOT” CÎMPENI 
COORDONATOR: PROF. ÎNV. PREȘC. PROF. PAVEN RODICA 

 
AVIZAT DIRECTOR, Prof. CÎMPEAN ANA  

 
Motivaţia proiectului: 

 Dezvoltarea capacitǎţii de cunoaştere şi înţelegere a datinilor şi obiceiurilor de iarnǎ, precum şi 
stimularea curiozitǎţii faţǎ de acestea ; 

 Cultivarea şi educarea sentimentelor de dragoste şi respect faţǎ de sǎrbǎtorile religioase . 
Resursele proiectului 
Umane: prescolari, parinti, educatoare,  
Materiale: fişe de lucru la grupa, acuarele, pensule, hartie colorată, autocolant, perforatoare în formă 

de fulgi și steluțe, lipici, brăduți ornamentali.  
Informaţionale: site-uri, reviste, cărţi, emisiuni TV, etc. 
Financiare: autofinanţare 
Parteneriale: - parinti, educatoare,  
 Scopul: Dezvoltarea capacităţii de percepere şi înţelegere a sărbătorilor şi tradiţiilor româneşti, 

precum şi stimularea curiozităţii de investigare a acestora; 
Obiective specifice:  
-să descoperă particularităţi ale sărbătorilor de Crăciun; 
-să descrie evenimente, acţiunicare se întâmplă în perioada Crăciunului  
-să-şi însuşească cunoştinţe despre semnificaţia sărbătorii –„Naşterea Domnului” 
-să înveţe colinde, poezii şi căntece legate de acest eveniment; 
-să realizeze lucrări cu tema propusă; 
Grup ţintă: prescolarii grupei „Albinutelor” de la G.P.P. ”PITICOT” CIMPENI, părinţii acestora, 

comunitatea locala. 
Mijloace de utilizare: conversaţia, activitate practică și activitate artistico – plastică, activităţi 

interactive, expoziţie cu lucrările copiilor, etc. 
Etape în derularea proiectului: introducerea noilor cunoştinţe despre sarbatoare, prin prezentarea 

unor imagini ppt. pe calculator referitoare la Legenda lui Moș Crăciun şi a informaţiilor legate de 
semnificatia sărbătorii de Crăciun. 
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DATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 17.12.2019 
 

Nr. crt. Activitatea Locul de 
desfasurare 

Responsabil 

1 - „Magia sărbătorilor de iarnă” – 
colaje, felicitări 
 

Sala de grupă Prof. Paven Rodica 
Parinti, prescolari 

2. - „Moș Crăciun și renul lui Moș 
Crăciun” - pictură 
 
 

Sala de grupa 
 

Prof. Paven Rodica 
Parinti, prescolari 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: PELE CATALINA 
UNIT.DE INVAȚAMANT: G.P.P NR.46 ,,ALLEGRIA ,,ORADEA 

 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele. 

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. ÎNVAȚAMÂNT PRIMAR PEPENE MARIANA IRINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ”GALA GALACTION”,  

DIDEȘTI, JUD.TELEORMAN 
 
 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

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

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În cei șapte ani copiii pot invata urmatoarele: 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 

1439

 



 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 Un proverb spune : ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL 
O MODALITATE DE IMPLICARE A PARINTILOR IN VIATA SCOLII 

 
PROF. INV. PRIMAR PETCAS DELIA ANA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” BAIA MARE 
MARAMURES 

 
„Ne vom exercita misiunea cu conştiinţă şi demnitate, vom vedea în elevii noştri nu atât şcolari, cât 

copii şi nu vom uita niciodată că pentru partea ce ne revine suntem răpunzători de destinul lor.” Jurământul 
lui Dottrens ne pune în faţă certitudinea că a fi dascăl nu e o profesie ci o menire ce trebuie îndeplinită din 
convingere, o menire cu care te identifici. Exercitarea în cele mai bune condiţii a funcţiei didactice cere 
multă competenţă profesională. „Pedagog nu este cel care ştie multe şi nu ştie să le aplice, pedagogul este 
cel care trăieşte pedagogia, care ştie ce metodă să aplice.”( Anastasia Popescu, 1995) 

Aşadar, calităţilor şi aptitudinilor personale ale dascălului, trebuie să se adauge capacitatea de a 
proceda cu eficacitate în situaţii concrete. Stăpânirea unor variate metode şi procedee de predare, 
posibilitatea de a le aplica prompt, adecvat şi eficace vorbesc despre măiestria pedagogică a învăţătorului. 
Învăţătorul este cel care trebuie să identifice şi să diversifice metodele şi procedeele potrivite în predare. 
Astfel, pentru diversificarea profitabilă a câmpului educaţional prin abordări moderne la nivelul 
curriculum-ului, s-a pus accentul pe formarea elevului prin proiecte educaţionale. 

Educaţia prin proiecte educaţionale este o dimensiune a societăţii actuale şi constituie o modalitate 
atractivă şi eficientă prin care elevii şi profesorii lucrează împreună, identifică şi rezolvă probleme, învaţă 
aplicând sau utilizând spaţii din şcoală sau din afara şcolii pentru a realiza aplicaţii practice. Deasemenea, 
prin activităţile pe care le implică, contribuie totodată la formarea continuă a personalului didactic implicat 
în educaţia şcolară şi au ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare. Dascălul este încurajat să-şi 
îmbunătăţească cunoştintele şi competenţele de predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează 
educaţia şcolară. 

Lucrarea de faţă îşi propune să atragă atenţia asupra importantei implicării familiei ca partener în 
realizarea proiectelor educaţionale.  

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
• instituţiile educaţiei: familie, scoală si comunitate ; 
• agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale ; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, factori 

de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) ; 
Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc  
părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De  
asemenea, părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. 

Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce 
se exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o 
primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul 
intervenţiei şcolare.  

Beneficiile implicării sunt:  
o pentru copii: performanță academică, atitudini și comportament, prezență, adaptare și 
 implicare școlară, ;  
o pentru părinți: atitudini pozitive față de școală, relații mai bune între copii și părinți; 
o pentru profesori: motivație crescută pentru îmbunătățirea metodelor educative. 
Proiectele educaţionale completează activitatea şcolară cu educaţia extraşcolară şi educaţia familială. 

Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară/non-formală, permite dezvoltarea 
competenţelor elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru 
anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii 
asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, 

1441

 



dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Învăţarea bazată pe proiect este o abordare 
instrucţională care angajează elevii într-o investigaţie bazată pe cooperare-comunicare-colaborare. 

Copiii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea întrebărilor, dezbateri de idei, 
proiectarea de planuri sau experimente, comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora, adresarea de noi 
întrebări, crearea de produse noi, extragerea concluziilor, formularea de predicţii. Această abordare are o 
eficienţă crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. 
Învăţarea bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. În cadrul 
proiectelor educaţionale, participând efectiv şi afectiv la desfăşurarea activităţilor, elevii dobândesc 
deprinderi, abilităţi de comunicare, asimilează cunoştinţe despre comunicare pe care le pun ei înşişi în 
practică. Fiind concepute ca situaţii de viaţă, activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor permit elevilor să 
trăiască diferite situaţii, să joace diferite şi variate roluri. 

Activităţile proiectelor sunt interdisciplinare. În cazul proiectelor centrate pe elevi, este important ca 
toti partenerii (elevi si parinti) să fie implicaţi în toate etapele de realizare a proiectelor, de la planificarea 
acestora, până la evaluare şi diseminarea rezultatelor. Elevul va avea următorul profil: civilizat, sociabil, 
comunicativ, implicat, interesat, creativ. El: 

-va înţelege că poate comunica, transmiţând celor din imediata apropiere propriile gânduri, opinii, 
sentimente, într-un mod care să-l facă înţeles; 

-va respecta regulile unui dialog civilizat; 
- va descoperi că poate comunica folosind o multitudine de limbaje convenţionale şi neconvenţionale; 
-va reflecta la importanţa comunicării în viaţa fiecăruia şi se va apropia mai uşor de bogăţia transmisă 

prin intermediul mesajelor scrise; 
- va observa că prin intermediul comunicării se poate apropia de cei din jurul său, stabilind relaţii 

armonioase; 
-va fi interesat să găsească soluţii la diferite probleme prin intermediul comunicării, cărţilor, 

calculatorului; 
- va cunoaşte unde/cum găseşte informaţiile de care are nevoie; 
- va descoperi plăcerea lecturii dintr-o carte, de pe calculator/tabletă, de pe iPad, de pe eBook sau 

orice alt suport; 
- va avea plăcerea de a merge la teatru, de a viziona un film. (Neacşu, pag 5) 
Părinţii pot fi implicaţi nu doar în organizarea acestor evenimente, dar pot veni şi cu sugestii, 

propuneri de teme şi activităţi. Aceste evenimente reprezintă oportunităţi de a asigura o cât mai bună 
coerenţă între valorile şi practicile educaţionale promovate de şcoală şi familie.  

Am implementat, în acest sens, diferite proiecte educaţionale pe diferite teme. Un proiect cu un 
impact deosebit în rândul elevilor, parintilor, comunitatii a fost un proiectul national numit “Orasul din 
inima mea”, aflat in present la a VI a editie. Animaţi de sloganul acestui proiect-Din inimă pentru Baia 
Mare-copiii şi-au deschis sufletul spre toate activităţile prin care au putut promova şi celebra oraşul 
îndrăgit. Prin acest proiect se urmăreşte creşterea nivelului de cunoaştere a culturii si istoriei locale, 
creşterea cunoaşterii identităţii europene, creşterea cunoaşterii identităţii române în context european 
precum şi dezvoltarea competenţelor lingvistice.  

Dorim să oferim copiilor şi tinerilor oportunităţi pentru conştientizarea apartenenţei lor la spaţiul 
cultural şi istoric în care trăiesc, multiple posibilităţi de comunicare publică şi de relaţionare. Si cine sunt 
cei care ne transmit aceste valori? …dascălii, părintii, comunitatea… În trei zile de poveste, 6 – 9 iunie 
2019, pe meleaguri binecuvântate, trăiri copleşitoare au marcat fiecare moment în care proiectul nostru a 
prins aripi, inspirat fiind de mostenirea inaintasilor nostri. Mânuind cu măiestrie cuvântul sau penelul, copiii 
au plăsmuit creaţii menite să surprindă reperele acestor locuri. Activităţile au presupus modalităţi diferite 
de comunicare şi relaţionare (în scris, prin imagini, fotografii, etc.) şi au reliefat dorinta copiilor de a 
relaţiona într-un alt mod decât cel impus de şcoală (unul mai inedit şi creativ). Lucrările realizate de elevi 
au fost cuprinse într-o revistă, numită “Oraşul din inima mea”. Formarea abilităţilor de comunicare a adus 
o serie de rezultate favorabile în planul dezvoltării lor personale: creşterea stimei de sine, abilităţi de lucru 
în echipă, tehnici de rezolvare a conflictelor, comportament asertiv, tehnici de negociere, tehnici de 
prezentare. 

Dacă suntem de acord cu ideea că elevii noştri trebuie pregătiţi pentru viaţă, realizăm cât de important 
este să le arătăm ce înseamnă a gândi critic; a transforma, nu a informa; a realiza că inovaţia se manifestă 
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în situaţii de colaborare, etc. Scoala nu-si poate îndeplini menirea educativa fara a avea srijinul celulei 
educationale care a fost si rămane familia. De fapt, finalitatea activitatii desfasurate in scoala o reprezinta 
un elev apt sa faca fata nevoilor sociale, sa se integreze armonios în societate, sa fie cat mai util comunitatii 
de care apartine. Acest deziderat, dar si ideal, nu poate fi atins fara a fi implicat un partener vital al actului 
instructiv-educativ, adica familia. 

Compeţentele, valorile şi atitudinile de care au nevoie elevii pentru reuşita personală şi socială nu pot 
fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor şcolare clasice (formale). Încercarea de a completa 
pregătirea de tip academic a elevilor prin proiecte educaţionale pare să contribuie la o mai puternică 
apropiere a procesului educaţional de viaţa cotidiană e elevilor. 

Relaţia părinte-cadru didactic responsabil contribuie la constituirea unor relaţii pozitive între familie 
şi şcoală, la o coerenţă a practicilor educaţionale şi a cerinţelor referitoare la copil. Astfel, părinţii devin 
parteneri în educaţie, valorificând informaţiile cu privire la scopul programului educativ la care participă 
copilul lor, cunoscând progresele făcute de copil şi identificând modalităţile optime prin care ar trebui 
sprijinit acesta.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI 
 

PROF. PETCU IRINA ELENA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 BUCUREȘTI 

 
 ,,Educaţia are drept scop să dea sufletului şi corpului întreaga frumuseţe și perfecţiune de care 

sunt susceptibile.” (PLATON) 
 
Educaţia este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament, 

nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, este un proces al cărui succes depinde 
de colaborarea familie – şcoală. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, 
ci şi de a stimula calitatea de om. 

Familia: asigură satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.); 
asigură un climat familial afectiv şi moral sentimentul de siguranta şi securitate socială necesar formării şi 
emancipării personalităţii acestuia; reprezintă un exemplu pentru copil. 

A educa un copil înseamnă: 
• să-i oferi un climat familial corespunzator; 
• să înveţi cum să actualizezi potenţialul copilului; 
• să-l ajuti să se dezvolte armonios în mediul sau familial şi psihosocial de viaţă. 
O familie care reprezintă un bun mediu educativ trebuie: 
• să-i ofere copilului un climat familial corespunzator; 
• să știe cum să actualizeze potenţialul copilului; 
• să-l ajute să se dezvolte armonios în mediul său familial şi psihosocial de viaţă. 
O familie care nu reprezintă un bun mediu educativ este: 
• familia descompusă în urma unui divorţ sau a unui deces, condiţiile de viaţă a copilului orfan de 

un părinte depinde de puterea de dragoste a acesteia; 
• familia reconstituită-recăsătorită; 
• familia în care se manifestă violență, certuri, neînțelegeri; 
• există divergenţe între părinţi privitor la măsurile luate de un părinte asupra copilului; 
• în care părinţi mint, fură, înjură, în această situaţie copilul imită comportamentul părinţilor. 
Sfaturi pentru părinți: 
1. să-l iubeşti şi să manifeşti dorinţa de a-l cunoaşte, să știi care-i sunt trebuinţele, interesele, 

succesele, insuccesele, sentimentele; 
2. să înveţi legile creşterii fizice şi mentale;  
3. să treci de la o educație autoritară la o educație mai permisivă bazată pe adaptarea la realitate prin 

a deveni prietenul copilului tău; 
4. să înveți că în timp ce reactionezi emoţional atunci când greşește, nu este suficient să-l cerți, ci că 

este necesar să priveşti şi soluţiile alternative la problemă;  
5. ca să te implici în educaţia copilului tău, acordă-ţi timpul necesar!  
6. să-l ajuţi să-și ia lecţia din experienţele sale de viață şi nu insista doar în a-l învinovăţi atunci când 

greşește. Vorbeşte-i şi despre caliatăţile sale, despre reuşitele sale! 
7. învaţă-l să experimenteze mental comportamentul şi să vadă consecinţele punerii lui în practică, 

să-şi autoevalueze conduita! 
Un părinte trbuie să învețe: 
• care sunt nevoile copiilor; 
• să ascultate, astfel încât copii să vrea să stea de vorbă cu ei; 
• ce şi cum să întrebe, pentru ca ei să vrea să colaboreze; 
• cum să le acordate o libertate mai mare, păstrând în acelaşi timp controlul. 
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Implicarea părinţilor în educaţia copiilor poate preveni sau elimina dificultăţi inerente în viaţa unei 
şcoli. Împreună, părinţii, copiii şi profesorii pot face din şcoală un loc plăcut, un mediu bazat pe încredere, 
comunicare, respect şi flexibilitate. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe 
şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. Dacă ne referim la 
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul: 

• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); 
• percepţiile fiecăruia; 
• atitudinile care îi caracterizează; 
• caracteristicile instituţiei şcolare; 
• caracteristicile familiei; 
• modul de comunicare. 
Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 

atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile 
problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. 

Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștiințe cât mai mare, ci și de a 
stimula calitatea de om! 

 
BIBLIOGRAFIE  
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D. ,,Educaţia părinţilor. Strategii şi programe”, E.D.P., Bucureşti, 

1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, 2002; 
3. Stoian M. ,,Abecedarul părinţilor”, E.D.P., Bucureşti, 1972. 
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 FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR 
  

 ED. PETER MARIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA SACEL 

  
 Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca 

mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, 
prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ.Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de 
comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie.Familia se preocupă şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea.Strategiile 
educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură 
dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 
Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură, 
motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor. 

 Alături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia 
omului. De educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele 
educative exercitate de acestea sunt mai pţtin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de 
tineret. Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un 
"grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune". În societatea 
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extins. Prin 
definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii 
acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul timpului viaţa 
în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi tinerilor. 
Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este punctul lor 
de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. Acest nucleu aste 
determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, de 
organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea socială prin care îşi pune 
desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor. Familia exercită o 
influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. (De 
aici şi expresia: "A avea cei şapte ani de acasă"). Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează 
puternic întreaga existenţă a individului, indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care 
copiii, conştient sau inconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează. Familia înseamnă înţelegere, bucuria 
de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca în vacanţe. Ea este cea care mediază 
comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. Şcoala este un factor care ajută copilul 
în desăvârşirea propriei personalităţi. Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt 
şcoala şi familia.În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei 
formată din trei generaţii cu familia formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă 
din ce în ce mai puţin la educaţia nepoţilor. 

 În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În 
realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. 
Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rau, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în 
comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor 
din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. Familia este 
matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca mediu educativ 
determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, prin factori 
psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. 

 Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinţi-pe care copiii le preiau prin imitaţie şi 
învăţare-precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model 
social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei despre viaţă, a modului de 
comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Strategiile educative la care se face 
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apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, 
precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. Familia este partenerul 
tradiţional al şcolii. Aceasta influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură, de aceea şcolarizarea nu se 
poate realiza fară participarea activă a părinţilor. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: 
PETRACHE ALEXANDRA 

ȘCOALA GIMNZIALĂ HORGEȘTI, JUDEȚUL BACĂU 
 
 „Cei 7 ani de acasă” este o expresie pe care o auzim și o folosim foarte des. O folosim cu atâta 

lejeritate încât, probabil, nici nu mai stăm să ne gandim ce semnifică și, ma ales, ce importanță are. 
 Acești „7 ani de acasă” reprezintă prima și cea mai importantă etapă din viața unui viitor adult. În 

această perioadă copilul învață deprinderi de bază și reguli de comportare civilizată pe care urmeaza să le 
aplice în societate. Buna educație, manierele și regulile morale, alcătuiesc drumul către reușita copilului în 
mediul social. 

Familia este primul mediu socializator pe care copilul îl cunoaște, și care are o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea armonioasă a acestuia. De aceea se spune că educația pornește de acasă și continuă la 
școală. Copilul mic este precum un burete. Vede, aude, imită, învață. La vârsta fragedă nu poate deosebi 
binele de rău, așadar comportamentul pe care îl observă la părinții săi este, pentru el, exemplul de urmat. 
Părinții sunt primii săi dascăli. Aceștia trebuie să conducă cu grijă și afecțiune procesul educativ al 
copilului, făra a-l solicita cerându-i lucruri pe care nu le poate înțelege. 

Familia trebuie să îndrume și să încurajeze copilul, de asemenea, trebuie să îi corecteze 
comportamentele greșite. Copilului trebuie să i se deschidă calea spre cunoaștere și are nevoie să simtă că 
cineva îl va susține atunci când îi va fi greu. Un copil care se teme și care care nu are încredere în propriile 
forțe este un copil căruia familia nu îi satisface nevoia de comfort afectiv. 

Tot în famile se formează primele deprinderi de viață sănătoasă ale copiilor, regulile de igienă 
personală și igiena alimentației. În bagazul celor „7 ani de acasă”, trebuie adăugate și altruismul, prietenia 
și respectul față de ceilalți. 

Când ajunge la vârsta preșcolară, toate aceste deprinderi sunt exersate și întărite prin munca exercitată 
de către dascăli care, de asemenea, completează golurile din procesul instructiv-educativ. 

„Cei 7 ani de acasă” își pun amprenta pe adultul în care urmează să se transforme copilul și de ei 
depinde dacă acesta va avea un comportament normal sau deviant. 

Putem privi puil de om ca pe o flore la rădăcina căreia se presară vorbe dulci, încurajări și foarte 
multă dragoste, iar aceasta urmează să înflorească și să bucure pe toată lumea cu frumuseșea sa. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ-SETAREA LIMITELOR 
 

PROF. PETRACHE MIHAELA-BRINDUȘA  
COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN 

 
 Timpul petrecut în sălile de clasă alături de copii de diferite vârste, de la cea preșcolară pâna la cea 

de adolescent și nu numai, mi-a facilitat punerea în practică a diverselor teorii și tipuri de intervenție folosite 
în pedagogia școlară. Unele chiar funcționează, altele nu funcționează niciodată sau sunt eficiente o dată 
sau de două ori, și, în cele din urmă, duc la lupte pentru putere și mai mari sau subminează relația profesor-
elev. 

 Cert este că preșcolarii și școlarii de vârstă mică sunt foarte predispuși să încalce limitele. E un lucru 
normal pe măsură ce ei se dezvoltă, e treaba lor de învățăcei și exploratori activi. Testarea limitelor e o 
expresie naturală a amestecului lor intens de emoții pe măsură ce se străduiesc să devină mai autonomi. O 
bună îndrumare le oferă copiilor siguranța și confortul de care au nevoie ca să se dezvolte armonios. Atunci 
când limitele funcționează, copiii nu mai au nevoie să le testeze atât de des. Au încredere în părinți, în 
învățători sau profesori, sau în ceilalți adulți care îi au în grijă, adică în lumea lor. Se simt mai liberi, mai 
calmi și se pot concentra asupra lucrurilor care contează: joacă, dezvoltare, socializare și cum să fie fericiți. 
Iar de aici rezultă importanța de necontestat pe care o au ,,cei șapte ani de acasă”. ,,Acasă”este un termen 
impropriu întrucât o bună parte din cei șapte ani se desfășoară într-un cadru instructiv-educativ organizat 
de la vârste din ce în ce mai mici, așadar un factor considerabil îl reprezintă și școala în tot acest proces. 

 Desigur, familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia 
acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în 
profilul moral-spiritual al acestuia. 

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

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

Din păcate, în foarte multe cazuri, modul în care se realizează această educație lasă mult de dorit, 
pedepsele și inducerea sentimentului de rușine fiind frecvente în rândul părinților din țara noastră. Nu se 
pune problema că disciplina nu ar fi necesară la copii. Așa cum spunea Magda Gerber, ,,lipsa disciplinei 
nu este bunătate, este neglijență”. Cheia pentru o educare sănătoasă este atitudinea adulților care se ocupă 
de copil. Vârsta mică este perioada ideală pentru perfecționarea unor abilități de parenting care vor avea ca 
rezultat autoritatea sinceră, directă și plină de empatie pe care se vor baza copiii în anii următori. Iată câteva 
sugestii pentru situațiile în care copiii testează limitele adulților: 

• Asigurarea unui mediu previzibil și cu așteptări realiste 
• Nu vă temeți și nu luați personal comportamentul inadecvat 
• Răspundeți imediat, cu calm, asemenea unui director general 
• Vorbiți la persoana întâi 
• Fără pauze cu trimis în camera lui 
• Consecințe naturale ale comportamentului 
• Nu pedepsiți copilul pentru că plânge 
• Iubirea părinților trebuie să fie necondiționată 
• Lovitul – NICIODATĂ! 
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 A iubi propriul copil nu înseamnă a-l face fericit în orice moment și a evita luptele pentru putere. 
Adesea înseamnă să facem ceea ce ni se pare cel mai dificil: să spunem NU și să vorbim serios. 

 Copiii merită răspunsuri directe și sincere din partea adulților din jurul lor ca să poată înțelege binele 
și răul și ca să poată dezvolta o autodisciplină necesară pentru a-i respecta pe ceilalți și pentru a fi respectați. 
Unele dintre obiectivele care ar trebui urmărite cu perseverență sunt disciplina internă, încrederea în sine și 
bucuria actului cooperării. 

 De asemenea, atunci când un copil mic se simte înțeles și validat, el percepe empatia adultului 
dincolo de limitele pe care i le stabilim. 

 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme. De aceea, setarea limitelor încă din familie este esențială pentru reușitele 
ulterioare și integrarea socială a copilului. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA 
 INTELIGENŢEI EMOŢIONALE 

 
PROF. INV. PRIMAR PETRE ANA-MANUELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURENI, JUD. PRAHOVA 
 
 Nevoile afective ale unui copil, care se află tot mai mult în compania calculatorului, nu mai sunt 

satisfăcute ci sunt trăite printr-o lume ireală, o lume virtuală, pierzând astfel contactul cu lumea, pierde 
astfel şi capacitatea de a empatiza cu ceilalţi, de a lega relaţii sociale cu semenii.  

 Inteligenţa emoţională este reprezentată de abilitatea de a reacţiona într-un mod inteligent, atunci 
când vine vorba despre relaţiile interumane. Există două subtipuri de inteligenţă emoţii: inteligenţa 
intrapersonală (abilitatea de a ne autoanaliza şi autocunoaşte) şi inteligenţa interpersonală (abilitatea de a 
înţelege emoţiile celor din jur şi a reacţiona conform lor). 

 Psihologii din acest domeniu au elaborat teste specifice prin care să se evalueze componentele 
inteligenţei emoţionale enumerate anterior, însumate în coeficientul de emoţionalitate (QE). Un QE ridicat 
este o premisă a succesului în viaţă. Una din trăsăturile definitorii este empatia, pe baza căreia se dezvoltă 
celelalte aspecte ale inteligenţei emoţionale. Pentru un QE ridicat este nevoie de a trăi cât mai multe 
experienţe emoţionale. Deşi inteligenţa emoţională se desprinde din cea socială, nu este suficient să ne 
axăm pe dezvoltarea inteligenţei interpersonale şi intrapersonale pentru a avea un QE ridicat. 

 În cadrul unei familii, inteligenţa emoţională are cea mai mare importanţă. Ea este prezentă, în toate 
familiile, într-o mai mică sau într-o mai mare măsură. Comunicarea este cea care ajută la împărtăşirea 
emoţiilor, iar inteligenţa emoţională ajută la înţelegerea acestora fără a fi necesare cuvintele. Copilul trebuie 
să înveţe, în cadrul familiei, să-şi identifice propriile sentimente. În calitatea noastră de adulți, ca părinți, 
suntem responsabili de formarea celor pe care îi avem în fața noastră atât din punct de vedere intelectual, 
dar și social și emoțional. Trebuie să fim sau să devenim conștienți atât de sentimentele noastre dar și de 
sentimentele și efectele sentimentelor noastre asupra celorlalți. 

 Acesta este punctul în care mulţi părinţi eşuează, deoarece multe generaţii au fost crescute în ideea 
să-şi înăbuşe sau să-şi nege sentimentele. Este indicat să li se permită copiilor să aibă propriile sentimente, 
dar au nevoie de ajutor, ca să le identifice. În aceste situaţii se utilizează afirmaţii clarificatoare şi 
motivatoare. Capacitatea empatică a părinţilor, a bunicilor, capacitatea de a comunica, abilitatea de a‑i 
asculta pe copii se răsfrânge asupra stării de emoţionalitate a acestora.  

 Părinţii autoritari, complexaţi generează şi susţin la copii un nivel scăzut al inteligenţei emoţionale, 
pe când părinţii echilibraţi, altruişti, cu căldură sufletească creează o atmosferă securizantă, deschisă, fac 
totul ca aceştia să se simtă ocrotiţi, respectaţi şi înţeleşi. 

 Unii părinţi dispreţuiesc sentimentele copiilor şi nu le arată nici un respect, criticându-i în general, 
dezaprobându-i, pedepsindu-i sau fiind furioşi pe ei că “îndrăznesc” să-şi exprime trăirile lor afective. Este 
bine de reţinut că timiditatea nu este doar o dispoziţie nativă, o trăsătură care ţine de firea omului, ci este 
în mare măsură determinată de educaţie. Copiii timizi devin anxioşi când se află în situaţii nefamliliare sau 
întâlnesc persoane noi. Dacă sunt “ocrotiţi”de educatori şi de părinţi în sensul evitării evenimentelor 
stresante, a locurilor şi oamenilor noi, atunci au şansa să devină adulţi ruşinoşi, timoraţi, inhibaţi în 
comportare. 

 Atunci când corectăm comportamentul socio-emoţional al copiilor, e necesar să facem acest lucru 
uşor, fără să strigăm la ei, subliniind ceea ce au făcut corect. Un punct esenţial este consultarea cu ei asupra 
ceea ce ar fi putut să facă pentru a ţine seama şi de sentimentele altora. Parcurgerea acest proces în familie, 
alături de copil duce la dezvoltarea abilităţile de auto-reflectie, ce reprezintă baza formării inteligenţei 
emotionale. 

Membrii familiei pot utiliza câteva modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale, şi anume:  
• Explicații oferite copilului în legătură cu ce fac și ce simt părinţii, într-o anumită situație în cuvinte 

simple, corecte și pe întelesul lui. 
• Citirea cu copilul zilnic, cu intonație, ca și când s-ar juca o piesă de teatru. Copilul se va implica 

mai mult în șirul poveştii și în felul acesta, va reține mult mai multe detalii legate despre ceea ce simt 
personajele, stările lor emoționale și efectele comportamentelor pe care le au asupra celorlalte personaje 
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• Fiecare membru al familiei trebuie să fie un model pentru copil, din punct de vedere al manifestării 
abilităţilor emoţionale şi sociale, care să-i stimuleze comportamentul socio-emoţional  

• Achiziţionare de jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor 
emoţionale şi sociale. 

• Implicarea copiii încă de mici, în sarcinile gospodăreşti. Cercetările efectuate sugerează faptul că 
acei copii care au fost implicaţi în realizarea sarcinilor gospodăreşti de la o vârstă fragedă tind să fie mai 
fericiţi şi să aibă mai mult succes în viaţă. Încă de mici ei învaţă că sunt o parte a familiei. Copiii doresc să 
facă parte din familie şi să simtă că sunt valoroşi. 

• Copiii care primesc întotdeauna tot ceea ce doresc, nu sunt foarte fericiţi. De aceea, părinţii să fie 
dispuşi să spună “nu” copiilor, situaţiile potrivite. 

• Comunicarea deschisă, în cadrul familiei, despre sentimente şi stabilirea scopurilor emoţionale în 
cadrul familiei, cum ar fi: fără zgomote. fără porecle, respectul acordat tuturor tot timpul, duc la 
conştientizarea acestora şi de a le atinge.  

 Folosirea inteligenței emoționale îl va ajuta pe viitorul adult să devină capabil de admirație față de 
ceilalți, de dăruire, apropiere și împărtășire a dorințelor și idealurilor prin care viața lui se poate transforma 
în mai bine. Astfel de copii, pot să lege și să păstreze prietenii adevărate, să-și împărtășească sincer 
experiențele personale și să-și identifice un echilibru în sine și în cei în care poate avea încredere. 
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ – TEMELIA EDUCAȚIEI 
 

 PROF. PETRE PETRUȚA - ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 
 TARGUȘOR, CONSTANȚA 

 
 În ultimii ani ne confruntăm la școală cu o lipsă de implicare, acțiune din ce în ce mai acută, din 

partea părinților, iar parteneriatul școală-familie devine în cele mai multe cazuri doar o hârtie de pus în 
dosar.  

 Părinții sunt subiectivi și nu mai au răbdarea să asculte ceea ce profesorii încearcă să le transmită 
despre educația copiilor și efectele se văd în comportamentul copiilor. Eu consider că dacă nu există un 
parteneriat solid și real între școală și familie numai beneficiarii educației au de suferit.  

 Ducem o luptă colosală cu mentalitatea părinților care acordă libertate totală copiilor, fără să le ceară 
nimic, fără să-și dorească să primească în schimb ceva atât de necesar: respectul. Sunt situații în care 
umilința se tranferă în același cerc de la profesor la părinte, elevul neștiind cum să se manifeste corect. El 
vede în părinte un apărător, își pierde încrederea în profesor, dar asta nu înseamnă că relația cu părintele 
este una bazată pe respect reciproc, ci dimpotrivă îl umilește și pe acesta în același context.  

 Se presupune ca în cei șapte ani de-acasă sunt temelia educației, este perioada în care copilul învață 
ce înseamnă: Te rog! Mulțumesc! Iartă-mă!, învață să se comporte civilizat, să fie bun cu cel de lângă el, 
învață jucându-se, învață văzând și auzind la adulții din jurul lui. Dar pentru toate acestea copilul are nevoie 
de un model, de un reper de referință și părinții sunt primele modele ale copiilor. De acest aspect al educației 
ar trebui să devină conștienți părinții, că ei sunt oglinda în care se va reflecta chipul copiilor peste ani. 
Părinții trebuie să-și asume în mod conștient acest rol, să știe că influenţele educative se pot manifesta atât 
direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul 
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale preluate din familie și pe care le transfer apoi în 
colectivitate. Copilul pășește la școală cu un bagaj mai mic sau mai mare de cunoștințe și de aptitudini. 
Dacă cunoștințele se pot recupera, se pot complete, se pot învăța la școala, de cele mai multe ori, rămâne o 
lipsă vizibilă la comportament. Acesta nu poate fi schimbat atât de ușor, deoarece elevul petrece la școală 
între 4 și 6 ore și apoi revine în famile, locul unde comportamentul este diferit. 

Educația copilului trebuie condusă cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare 
în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi 
cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. Este foarte important ca părintele să fie partener 
în formarea copilului, să urmărească atent evoluția lui și să aibă curajul să intervină la timp atunci când 
educatorul îi solicit sprijinul. 

Cred că în cei șapte ani petrecuți acasă părintele pune bazele viitorului om. Acasă – este un cuvânt 
cu o puternică încărcătură afectivă, ceea ce înseamnă că aici este locul în care se sădește în sufletul puiului 
de om dragostea, respectul și educația. 

Haideți să facem din acest loc, cel mai frumos loc de pe pământ, în care copilul să ia contact cu 
adevăratele valori ale vieții! Părinții sunt cei care clădesc un univers pentru copii, ei sunt eroii înzestrați cu 
puteri supranaturale. Copilul știe că părintele este central universului său. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA, EXPRESIA UMANITAȚII  
 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR, PETRE IULIA 
CLASA A II-A STEP BY STEP 

ȘCOALA GIMNAZIALA SFANTUL APOSTOL ANDREI, BUZAU 
 
 Adesea, când găsim un gest că fiind nepotrivit în comportamentul unei persoane, recurgem la 

expresia „Îi lipsesc cei şapte ani de acasă“. Ce înţelegem, de fapt, prin această expresie? Care este rolul 
acestei perioade de formare, până la 7 ani, în viaţa noastră de mai târziu? Cred că esenţial este să fim simpli 
cu copiii noştri, să îi învăţăm lucrurile fundamentale. Unui om care nu are cei şapte ani de acasă îi lipseşte, 
în primul rând, credinţa în familie. 

 Această expresie„Îi lipsesc cei şapte ani de acasă“, o auzim mai mereu, în contexte diferite, fie 
pozitiv, fie negative. 

 Se știe că anii pe care îi petreci în familie, alături de familie, sunt primordiali. Educația pe care o 
primesc copii în cei șapte ani de acasă se oglindește pe tot parcursul vieții. Părintele este dator să îi ofere 
copilului o atenție sporită, o educație bună, de calitate, încă din primele zile de viață. Când acesta începe să 
priceapă, să conștientizeze, să aibe o rațiune, părintele trebuie să înceapă a-i oferi diverse explicațîi în 
diferite situații apărute, pe neașteptate, în viață copilului, în scopul discernerii binelui față de rău. 

 A fi părinte înseamnă să îți asumi o responsabilitate imensă, în continuă actualizare, înseamnă să te 
depășești pe ține însuți, gândindu-te că acesta este unicul și singurul scop important, pe care îl poate avea 
în viață un om. Copiii vin pe lume cu un bagaj genetic, moștenit sau nu, iar fel în care aceștia se dezvoltă 
ține de intervenția pregnantă a adultului, de modul în care acesta interacționează cu el. Curiozitatea copiilor 
este mare încă din primi pași ai acestora în viață, apare odată cu primele mișcări în burtica mamei, moment 
în care curiozitatea ei devine și a bebelușului, nevoile ei devin în aceeași măsură și ale bebelușului, apoi, 
odată cu venirea acestuia pe lume, începe să imite tot ceea ce vede în jurul său, imită comportamentul celor 
din jur, ulterior imită adulții în jocurile lor, de-a mama și de-a tată. Părinții devin oglinda copiilor iar copii 
devin oglinda părinților (Parohul Maxim Melini). Nu degeaba și expresiile Ce se naște din pisica, șoareci 
mănâncă, sau Așchia nu sare departe de trunchi. 

 Pentru a avea un copil bine crescut, este necesar că părinții să fie un exemplu pozitiv pentru copilul 
său, un model bun de urmat, pentru a-l obișnui cu bunele maniere, pornind de la lucrurile cele mai simple 
încă de la o vârstă fragedă: să salute, să mulțumească, să roage frumos atunci când dorește ceva, etc. Cei 
șapte ani de acasă îi scoate în evidență încă de când iese pe ușa casei, în societate, în școală, în familie, în 
diverse locuri, prin comportamentul, atitudinile, reacțiile față de diferite situații. Grijile de zi cu zi îi 
copleşesc pe părinţi, aceştia muncind în cea mai mare parte a timpului, pentru a asigura un trăi decent 
familiei. Toate acestea se dovedesc a fi, până la urmă, în detrimentul copiilor. Copiii sunt, de la o vârstă 
fragedă, destul de rebeli şi cei mai mulţi nu fac dovadă unei educaţii straşnice, în familie. Această este 
cauzată şi de faptul că unii copii sunt făcuţi de părinţi mult prea tineri sau de nişte părinţi maturi, mult prea 
ocupaţi. Nu putem vorbi de educaţia copiilor dacă părinţîi nu sunt educaţi. Este nevoie să înţelegem că 
educaţia se face pentru copii şi nu pentru liniştea şi comoditatea noastră de mai târziu.  

 Cei șapte ani de acasă este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva 
că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata 
pe cei din jurul său. 

 Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl respecte toți cei care 
trăiesc în societate. Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își 
respecte semenii, care sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. Peste 
învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori, etc. Cei șapte ani 

1454

 



de acasă au fost și vor rămâne întotdeauna principiul de viață cel mai important al umanității. Atunci când 
vorbim despre acest termen este inevitabil să nu ne amintim de mama cu chipul său zâmbitor la cea mai 
mică năzbâtie a copilului care credea că a descoperit o civilizație nouă atunci când sărea într-o baltă cu apă 
și nimeni altcineva, niciodată, nu mai făcuse o astfel de faptă atât de „măreață”, de chipul său încruntat 
atunci când vesela bucătăriei se micșora, parcă, zilnic sub atingerile degetelor de copil, de prima dojană 
care părea o adevărată condamnare, de prima pedeapsă, de primele sfaturi care atunci copilul le credea a fi 
de neconceput. Importanța lor devine un act conștient pentru copil abia când el însuși conștientizează, 
pentru sine și existența să, care este valoarea educației. Nicio instituție educațională nu va reuși să facă 
dintr-un copil căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă, un tânăr responsabil, conștient de propria să valoare, 
capabil de a evolua sau de a se realiza pe sine. 
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 FAMILIA – INSTANTA EDUCATIONALA DE BAZA 
 

 PROF. PETRE MIRELA, GRĂDINIŢA P.N.NR.1 LUGOJ 
 
Familia reprezintă cel dintâi mediu, în care are loc socializarea copilului (cei „şapte” ani de acasă), 

acest proces dezvoltându-se în dependenţă de relaţiile pe care le are cu mama, tata, fraţii, surorile (şi alţi 
membri în cazul familiei lărgite). Cu toate acestea în ceea ce priveşte familia contemporană, se poate 
menţiona ca ea îşi pierde treptat statutul său de instituţie socială, structura ei se destramă, iar prin slăbirea 
interesului şi controlului părinţilor faţă de preocupaţiile copiilor i se diminuează funcţia educativă.  

Mulţi părinţi nu-şi dau seama cât este de important ca, începând cu primul an de viaţă al copilului, să 
stabilească legături afective intense cu acesta, să identifice şi să încurajeze proiectele şi experienţele 
senzoriale şi de cunoaştere a copilului. Potrivit studiilor medicale, relaţia copilului cu mama în primele 9-
12 luni de viaţă este mult importantă pentru copil. Acesta, neavând încă o personalitate proprie, simte nevoia 
identificării cu persoana de lângă el. De asemenea, este demonstrat că, începând cu al 3-lea an de viaţă, 
copilul vede în tatăl său autoritatea în familie şi, drept urmare, asimilează acest comportament exterior.  

Familia este şi se comportă ca matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea 
personalităţii copilului, ca mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şi comportament 
deviant al copilului; din păcate, poate constitui o sursă de influenţă negativă. Familia constituie cel dintâi 
şi cel mai important context de viaţă cu un rol deosebit în socializarea copilului.  

Familia este considerată elementul natural şi fundamental al societăţii, ea reprezintă una dintre 
construcţiile sociale cele mai vechi şi mai specifice în asigurarea continuităţii şi afirmării a speciei umane. 
În concepţia antropologiei moderne, familia este cea mai mică unitate socială. Deşi relativ independentă în 
raport cu societatea în interiorul căreia se formează, familia este determinată şi condiţionată în organizarea 
şi evoluţia sa, de modul în care este organizată societatea, pe care o reflectă.  

O altă variabilă este structura internă a familiei. În primul volum al Elisabetei Stănciulescu intitulat 
“Socoilogia educaţiei familiale”, aceasta îl citează pe sociologul francez J. Lautrey, care confirmă ipoteza 
dependenţei stilului educativ de modul de structurare a familiei. Acesta construieşte trei tipuri de familii: 
familii slab structurate care prezintă copilului puţine regularităţi, normale fiind aproape absente; familii cu 
structură rigidă care pun copilul în faţa unor norme a căror aplicare nu admite nici o excepţie; familii cu 
structură suplă care fumizează copilului regularităţi şi norme flexibile, aplicabile in funcţie de situaţie. 
(Stănciulescu, 1997, p. 94) 

 Se poate spune aşadar că mediul (climatul) familial poate fi pozitiv sau negativ deci “bun” sau “rău” 
şi se interpune ca un filtru între influenţele educaţionale exercitate de părinţi şi achiziţiile psiho-
comportamentale realizate la nivelul personalităţii copiilor. Mediul familial pozitiv favorizează îndeplinirea 
tuturor funcţiilor cuplului conjugal şi familial la cote înalte de eficienţă. Aici, “în sânul familiei”, individul 
este aşteptat, preferat, înţeles, preţuit, respectat, îi este cerută părerea, sfatul, opinia şi dacă toate acestea la 
un loc devin factori motivaţionali, vor duce la creşterea gradului de integrare a comportamentului său în 
viaţa şi activitatea familială şi totodată, la sporirea unităţii şi coeziunii grupului familial. Prin această 
prezentare succintă a mediului familial, se poate observa că familia este primul şi cel mai puternic mediu 
în care copilul se socializează, trecând de la starea de dependenţă la starea de autonomie.  

Specialiştii în domeniul analizei şi intervenţiei asupra grupului familial au ajuns la o concluzie 
comună: dintre toate mediile ce influenţează dezvoltarea umană (familie, şcoală, cercul de prieteni, mass 
media), familiei îi revin unele din cele mai importante sarcini, ea construind, deopotrivă, universul afectiv, 
social şi cultural al viitorului adult. Prin urmare, în mod inevitabil, mediile familiale carenţiale prezintă 
riscul de a defavoriza sau împiedica dezvoltarea normală a copiilor.  

În ultimele decenii se observă „o ascensiune accelerată a muncii salariate feminine” (Stănciulescu, 
1997, p. 124). Acest fenomen de angajare a femeii nu este uniform şi diferit motivat. În unele cazuri poate 
fi o angajare temporară sau cu normă incompletă, în alte cazuri poate însemna o angajare completă şi cu 
normă întreagă sau această angajare poate apărea din cauza incapacităţii partenerului de a munci. În 
majoritatea cazurilor însă statutul ocupaţional al celor doi parteneri de cuplu aducători de venit sunt 
împărţite în felul următor: ocupaţia femeii este mai slab valorizată şi mai prost remunerată decât cea a 
bărbatului, salariul femeii fiind doar unul de completare, cel al bărbatului fiind în continuare principala 
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sursă de venit. În acest caz femeia rămânea cea care se ocupa în cea mai mare parte de treburile casnice şi 
era persoana cu cea mai mare împlicare în îngrijirea şi educaţia copiilor.  

Cu toate acestea se înmulţesc cazurile în care „cei doi soţi desfăşoară activităţi comparabile din 
punctul de vedere al nivelului diplome, al responsabilităţii şi gradului de angajare subiectivă cerute şi al 
nivelului salarizării” (Stănciulescu, 1997, p. 94) sau chiar situaţii în care ocupaţia femeii este mai bine 
valorizată şi mai bine plătită decât cea a partenerului de viaţă. Andrée Michel a tras următoarea concluzie 
în urma unei anchete realizate în 1966 în societatea franceză: existenţa unei corelaţii între activitatea 
profesională feminină şi asumarea de către bărbaţi a unor sarcini domestice. Cu cât statutul socio-
educaţional al femeii era mai înalt, cu atât participarea masculină la activităţi domestice era mai mare. Cu 
toate acestea numeroasele cercetări întreprinse de specialişti din întreaga lume, arată complexitatea 
fenomenului de implicare a părinţilor în creşterea şi educarea copiilor atunci când ambii parteneri întreprind 
activităţi profesionale (Stănciulescu, 1997, p. 126). Cert este că generaţiile contemporane de taţi au o 
implicare mult mai mare în activităţile domestice şi mai ales în cele de îngrijire şi educaţie a copiilor, chiar 
dacă analiza bugetelor de timp arată că „în toate categoriile sociale, bărbaţii alocă educaţiei copiilor durate 
mult mai mici decât femeile” (Stănciulescu, 1997, p. 129).  

Diferenţa dintre bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte diferitele funcţii este accea că în timp ce femeia 
asigură toate cele trei funcţii, independent de prezenţa şi/sau absenţa partenerului, bărbatul este acela care 
se ocupă în special de funcţia de reconfort. Cu toate acestea în majoritatea cazurilor, rolul educativ al tatălui 
nu este considerat secundar sau inferior rolului educativ al mamei. “Deosebirile între rolul masulin şi cel 
feminin vizează modul, natura implicării şi nu gradul, mai mic sau mai mare, de implicare” (Stănciulescu, 
1997, p. 133). Chiar dacă timpul petrecut de taţi alături de copiii lor este mai scurt în comparaţie cu cel în 
care mama se ocupă de copii, nu există dovezi clare, că acesta ar fi şi calitativ inferior.  

În concluzie putem afirma că familia este nucleul societăţii, iar în familie cei doi soţi sunt parteneri 
egali în creşterea şi educarea copiilor.  
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 EDUCATORUL, INTRE D-L GOE ȘI REGINA ANGLIEI 
  

 CRISTINA PETREA-LICEUL„MIHAIL SADOVEANU”-BORCA, NEAMȚ 
 
 Pentru rezistenta sintagmă românească erau necesare repere pe măsură: de multă vreme cei șapte ani 

de-acasă nu mai au acoperirea veridică, îi folosim pentru muzicalitatea expresiei, pentru o comoditate, 
inerție? Copiii noștri de mulți ani își concentrează la trei„ anii de acasă”. Iar cei șapte ani, chiar dacă nu se 
mai petrec acasă, își mențin importanța pentru că realitatea dovedește că „acasă” este cea mai puternică 
ștampilă pe formarea copilului.  

 Tehnic socotind, școala, grădinița, istituția educativă are un procent destul de mic de intervenție, ca 
timp. Dar nu aceasta explică de ce, dintre cei peste douăzeci de copii dintr-o grupă de grădiniță, nu sunt 
mulți care să semene în exprimarea verbală, emoțională, comportament, deși aceeași educatoare îi 
ocârmuiește pe toți de același număr de ani. Într-o grupă de grădiniță sau în clasa pregătitoare vom găsi 
mereu câteva exemple de răsfățați Goe sau copii educați precum respectabila regină a Angliei. 

 Cauzele acestei constatări nu vor subestima importanța educației primită la grădiniță sau la școală, 
ci ne vor determina să abordăm realist rolul acestor instituții în balanță cu familia copilului, ca factori 
educativi de importanță majoră. Pentru că, la această vârstă, influențele sunt puține asupra copilului, dar 
foarte puternice. Drept dovadă că toți avem amintiri foarte clare și intense de la vârste fragede. Pentru că în 
primii șapte ani de viață emoțiile dirijează comportamentul copilului, el va învăța doar dacă l-a impresionat 
ceva. Este cea mai elocventă demonstrație a învățării prin atașament: îi place de bunicul său, îl va imita în 
citirea ziarelor, va mima gesturile, preocupările acestuia. 

 Un caz fericit, când copiii trăiesc în preajma bunicilor, poate și părinții petrec timp de calitate cu ei, 
eventual mai au și frați cu care să interacționeze. Un renumit duhovnic grec spunea că dragostea primită de 
un copil în primii ani de viață devine ca o bază puternică de susținere morală pentru toată viața. Există șanse 
ca un asemenea copil să învețe răbdarea și respectul, maniere demne de regina care nu a reușit să 
dezamăgească cu atitudinea-i conservatoare, în nouă decenii, exigenta opinie publică. Învățarea cu care 
încercăm să înlocuim foarte repede jocul specific vârstei, învățarea se întâmplă predominant prin imitație. 
Puțin învață din ce aude, aproape totul din ce vede. De cele mai multe ori, vede desene animate, ca apoi să 
imite, spre uimirea tuturor „eroii” de pe ecran. Eroii aceștia nu seamănă cu Ștefan cel Mare, nici măcar cu 
tatăl care muncește mult pentru a oferi familiei tot ce dorește fiecare. Iar dacă în alte vremuri părinții 
munceau în preajma copilului, astăzi serviciul părinților se desfășoară departe de ochii lui. Se vede că puține 
exemple vii îi rămân în preajmă, imaginația săracă la această vârstă va asorbi modelele colorate ale 
ecranului, cu voci stridente deseori, cu limbaj colorat. Mai trist este când și la grădiniță sau școală este 
educat tot de desene animate, mai mult sau mai puțin selectate. 

 Vom presupune că la grădiniță copiii primesc atenția și educația cuvenită. Se poate întâmpla ca în 
familie să fie alte principii, uneori opuse celor de la școală. Sau să nu fie principii...Sau să fie un antagonism 
între ce i se cere la grădiniță („Nu ne batem!”) și îndemnurile de acasă („Dă-i, nu sta ca fraierul!”) Sau se 
vor juca cu păpușile și ursuleții ca în experimentul lui Albert Bandura. E de datoria educatorului să găsească 
aceste discrepanțe și să le atenueze, prin abordarea familiei ca aliat în educație.  

 Dacă această familie există și dacă e întreagă, cu mama și tata prezenți fizic în preajma copilului. 
Pentru că sunt zone întregi unde părinții lucrează în străinătate, iar copiii își marchează etapele copilăriei 
prin întâlnirile cu părinții. Aceștia vor fi mereu avizi de afecțiune, geloși pe cei care au părinții aproape, se 
vor manifesta neașteptat de violent în unele situații, sau vor deveni apatici.  

 Și uneori se întorc părinții în țară, cu copii cu tot, cu obișuințele unei alte societăți. Vin la școală cu 
ideea că fiul lor poate să învețe literele și la anul, în timp ce colegul de bancă are meditator la limba germană. 
Și apar frustrările, diferențele de opinii la ședințele cu părinții, conflictele între părinți, conflicte care se 
transmit copiilor. Toate diferențele sociale, economice, etnice se vor răsfrânge în colectivul de copii. 
Educatorul va trebui să le imprime toleranța pentru colegul de altă culoare, nu doar copiilor, ci și părinților. 

 Este dificil de expus câte piese de puzzle trebuie potrivite în acești șapte ani, când fiecare își caută 
lumina către care să se înalțe. Când familia românească este afectată de multă instabilitate și dezorganizare, 
de lipsă de dragoste, de sărăcie sau alcoolism, școala preia din sarcinile de altădată ale familiei. Chiar dacă 
societatea, mass-media prezintă educația deseori din prisma excepțiilor negative, cu puțina respectabilitate 
de care se mai bucură, educația încă mai are putere și pricepere. 
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 În perioada interbelică, România cunoaște o perioadă de stabilitate, familia este „sfântă”, școala este 
respectată. Rezultatele au fost impresionante, cele mai mari realizări, invenții, modernizări, recunoaștere 
europeană, țara se impune în toate domeniile prin „rezultatele” educației. Până și familia regală își educă 
viitorii regi în școala românească, alături de copii proveniți din toate categoriile sociale. Voi lăsa concluziile 
spre exercițiul fiecăruia. 

 Iată că astăzi, cu toate limitările impuse din afară, educatorul devine „acasă” pentru mulți copii, din 
ce în ce mai mici. Unii dintre noi vor face o școală a părinților, pentru eforturi convergente și randament în 
educație, alții vor apela la specialiști sau la reprezentanții legii pentru a-și apăra elevii chiar de proprii 
părinți, dar în orice situație, sigur le putem oferi un exemplu de care să se „agațe” într-un moment de 
maturizare. Iar ca exempul nostru să reziste peste ani, se cuvine să izvorască din dragostea care „nu cade 
niciodată”. 
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 ARTICOL REALIZAT DE PETREA MIHAELA, 
 PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PREPRIMAR, 
ȘCOALA PROFESIONALA HOLBOCA, IAȘI, 2020 

 
Părinții dețin cel mai important rol în creșterea și educarea copilului, punandu-i la dispoziție pe 

parcursul vieții nu numai resursele financiare dar, mai ales climatul familial afectiv și moral pentru o 
dezvoltare armonioasă și normală. 

Părinții sunt cei mai buni profesori ai copilului, avand cea mai mare influență asupra formării și 
educării acestuia.Suntem ființe unice!Acest aspect ne determină să găsim parghii în educația copilului, 
diferite!Educația nu se poate repeteta!Se adaptează în funcție de nevoile copilului.Educația primită de noi 
acasă nu va fi aceeași cu cea pe care o vom oferi propriului copil. 

Părintele asumat ar trebui să aibă set de regui de bază după care ar trebui să se ghideze. 
In primul rand ar trebui să: 
-învățăm să iubim să fim părinți! 
-să fim implicați în viața copilului, copilăria fiind o etapă de viață ce trece repede! 
-să conștientizăm și să cunoaștem caracteristicile etapelor pe care le traversează copilul, fiindu-i 

alături! 
Copiii și părinții au o serie de drepturi dar și obligații. 
-Să asigure întreținerea copiilor; să-i îngrijească, să-i îndrume beneficiind de condiții pentru 

dezvoltarea psihică, fizică și morală. 
Părinții sunt obligați: 
-Să coopereze cu copilul lor și să respecte demnitatea umană a acestuia. 
-Să îl informeze pe copil despre faptele care l-ar putea afecta. 
Să îi ia în considerare opinia. 
Copilul are dreptul la: protecție, la dezvoltare, la participare, să-și exprime liber opinia, dreptul de a 

se informa, de a fi ascultați, dreptul la educație de calitate. 
Anton Moisin(2007, pg, 4), propune codul comportării părinților: 
1)Tratații în mod egal pe copii! 
2)Educații în spiritul cerințelor morale creștine! 
3)Nu vă certați în fața coiiilor! 
4)Asigurați unitate între părinți în cerințele educative! 
5)Descurajați răul care l-a biruit pe copil, dar nu copilul! 
6)Aveți răbdare! 
7)Arătați iubire copiilor, dar o iubire corectă! 
8) Pedeapsa să fie constructivă și prudentă! 
9) Fiți model pentru copil! 
10) Caștigați încrederea copilului! 
De ce ar trebui să ținem cont ca părinți: 
1) Orice copil are preferințe și caracteristici individuale, punandu-și amprenta pe comportamentul 

său. 
2) Dezvoltarea copilului are perioade in care el asimilează mai mult sau mai puțin.Nu tot timpul la 

fel. 
3) În prima perioadă copilul iși dezvoltă abilități mai simple și apoi complexe. 
4) Fiecare copil are ritmul său. 
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Copilul e ca un copac: stramb a crescut, stramb rămane.De aceea părinii trebuie să își învețe copilul 

chiar de la venirea lui pe lume. 
Și aș încheia cu ceea ce spunea Goethe... ,,Tratează copiii ca și cum sunt deja ceea ce ar putea fi și 

ajută-i să devină ceea ce sunt capabili să fie.” 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR PETREA MIOARA DANIELA 
 
Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima 

parte a copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de 
viata ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 
să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: PETRESCU ALINA-VASILICA 
GRADINIȚA CU P.N. ,,PARADISUL COPIILOR” 

VULCANA DE SUS, JUD. DAMBOVIȚA 
 
 Familia reprezintă celula de bază a oricărei societăți, în interiorul acesteia fiind satisfăcute nevoile 

psihologice și sociale ale copilului. Încă de la naștere copilul emite diverse sunete care mai târziu se 
transformă în gângurit, cuvinte eliptice iar în final reușește să emită cuvinte pe care le aude de la părinți sau 
cei din jurul lui, prin imitație. Odată cu înaintarea în vârstă imită gesture și comportamente ale acestora sau 
ale celor cu care intră în contact însușindu-le. 

 Mediul propice pentru dezvoltarea copilului este unul de armonie, înțelegere, calm, unde domnește 
afecţiunea şi toleranţa, generozitatea şi onestitatea un mediu favorabil creșterii, dezvoltării și afirmării 
personalității, un mediu în care să se simtă în siguranță. 

 Copilul trebuie să simtă că părinții îl iubesc, îl respectă, dar că nu-i vor permite orice comportare, 
orice capriciu. 

 O altă condiție ca familia să fie un bun mediu educative este ca ea să aibă o instruire pedagogică de 
bază. 

 Lipsa unui venit stabil în familie, climatul nefavorabil, lipsa de hrană, lipsa unor reguli, neacordarea 
unui suport afectiv și de încurajare se răsfrâng nefavorabil asupra dezvoltării lui fizice, intelectuale, morale 
ducând la eșec școlar, abandon și respingere din partea grupului/ societății. Copilul respins este brutal, 
singuratic, necomunicativ și certăreț. 

 La dezvoltarea personalității copilului contribuie trei factori: mediul, familia și școala. Factorii 
familiali sunt cei mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase, în securizarea fizică, afectivă 
şi materială a copilului. 

 Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de 
învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor. 

 Alături de şcoală şi grădiniță, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului.  
 Societatea modernă este într-o continua schimbare, părinții lipsesc din ce în ce mai mult din viața 

copilului pentru a asigura un trai decent familiei, unii părinți sunt nevoiți să părăsească țara sau localitatea, 
alții pleacă dimineața și ajung searara târziu când copilul doarme, în lipsa lor, de educația copiilor se ocupă 
altă persoane, bunicii sau instituții specializate (creșă, grădiniță, aftershool).  

 Părinții împreună cu instituțiile abilitate trebuie să colaboreze în vederea formării unei personalități 
armonioase, care să se integreze facil din punct de vedere social cât și pe piața muncii. 

 Activitatea educativă din grădiniță și școală nu poate fi separată de alte influențe educative ce se 
exercită asupra copilului și mai ales influența din familie. Educația trebuie să se manifeste permanent, ca o 
acțiune coerentă, complexă și unitară a instituției și familie.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF.ÎNV. PREȘCOLAR PETRESCU MIHAELA CRISTINA 
GRĂDINIȚA NR. 210 

 
Primele zile de şcoală sunt un moment de schimbare în viaţa copilului. Dacă nu a mai fost într-o 

colectivitate (cresa, grădiniţă), intrarea sa în şcoală este prima lărgire importantă a mediului său social, 
mediu în care trebuie să se integreze apoi pas cu pas. 

Dar noul apare şi în activitatea lui şcolară. De la un regim de joacă, de activitate liberă, el trece dintr-
o dată la un regim de activitate dirijată, de disciplină. 

În băncile din clasele I se înşiruie fetiţe şi băieţi, toţi cam de aceeaşi vârstă, dar diferiţi din multe 
puncte de vedere. Sunt copii şi mai mari, şi mai mici, şi mai voinici, şi mai delicaţi, şi mai gălăgioşi, şi mai 
tăcuţi, unii chiar retraşi, timizi, stingheri! 

Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici în 
felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei primite acasă, educaţie a cărei 
amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în noul său mediu şcolar. 

Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 
copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. 

Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului. De ce să se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa I cu o serie de 
deprinderi elementare pe care trebuia să şi le fi însuşit deja acasă? 

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. 

Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii 
care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor 
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli 
educative din primii ani de viaţă a acestor copii. 

Iată de ce socotim util să vă prezentăm pe scurt ce condiţii trebuie să îndeplinească mediul familial 
pentru a asigura dezvoltarea armonioasă fizică şi neuropsihică a copilului antepreşcolar şi preşcolar. 

Ca şi adultul, copilul are nevoie de pauze, atât de importante pentru refacerea energiei sale creatoare. 
De aceea, programul lui nu va fi plin până la refuz, nu vom crea în jurul lui o atmosferă de veşnică încordare. 
În mod voit vom face mici pauze, pentru a se bucura de succesul său sau pentru a-şi limpezi neplăcerile 
care survin în chip firesc în procesul educativ. 

Această atitudine a educatorilor presupune mult tact, răbdare şi o bună cunoaştere a posibilităţilor de 
manifestare ale copilului. Dacă este împins de la spate în tot ceea ce face, se va produce un dezechilibru în 
funcţiile neuropsihice, stânjenind dezvoltarea copilului şi transformându-l într-o fiinţă irascibilă, nervoasă. 

Realizarea tuturor cerinţelor enumerate mai sus presupune existenţa unui cămin armonios, a unei 
ambianţe familiale echilibrate, bazate pe dragoste, înţelegere, respect între părinţi şi copii. În funcţie de 
relaţiile din familie se constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni, faţă de obiecte, faţă 
de îndatoriri şi se formează conduita şi caracterul lui. 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROFESOR PETRESCU AMALIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA GALEȘU 

LOCALITATEA BRADULEȚ, JUDEȚUL ARGEȘ 
 
 Etimonul termenului „familie” este „famulus” (servitor) în limba latină, care conform Dicționarului 

etimologic al limbii latine reprezintă „ansamblul servitorilor care trăiau sub același acoperiș, iar apoi casa 
în întregime: pe de o parte stăpânul, pe de alta soția, copiii și servitorii” (cit. in. Bulgaru, M, p. 80). 

 Ulterior, prin extensie de sens, familia a ajuns să cuprindă agnati (rudele pe line paternă) și cognati 
(rudele pe linie maternă) și să devină sinonimă cu gens (comunitate formată din toate rudele de sânge), în 
limbaj comun, dar nu și în cel juridic. 

 Putem spune că familia este una dintre cele mai vechi și mai stabile forme de comunitate umană, 
asigurând evoluția și continuitatea vieții sociale. 

 Așadar, familia reprezintă locul în care copilul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, 
unde devine practice ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă.  

. De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este 
o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau 
paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I, 1998, p. 
17). 

 Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar. 

 Familia exercită o influență profundă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele despre natură, 
societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în 
familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral, estetic. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale, de 
bază; familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul 
obține rezultatele școlare în functie de modul în care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții 
trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul 
din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată 
substituirea copilului de la sarcinile școlare.  

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, 
cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține.  

 De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul față de el. 
Așteptările față de copil sunt determinate de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea părinții 
nu observă calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le întâmpină acesta datorită nivelului său de 
dezvoltare sau a unor condiții speciale. 

 Pe lângă abilitățile importante pentru “funcția” de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria 
structură de repartizare a responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare procesul 
de creștere și de educare a copilului în familie impun responsabilități precise din partea părinților. Printre 
cele mai importante pot fi menționate următoarele: asigurarea subzistenței și a educației; dezvoltarea 
aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, cognitive, tehnice și sociale, care au 
rolul de a facilita securitatea personală și comportamentul autonom; orientarea spre lumea imediată a 
universului familial, spre comunicarea mai largă, spre societate, în așa fel încât copilul să fie pregătit să se 
confrunte cu marea varietate de situații și poziții sociale care vor interveni în viața de adult. 

 În concluzie, părinții realizează socializarea primară a copiilor lor, prin trei mijloace de influențare 
importante: reglarea directă a comportamentului copilului (de exemplu: încurajări, controlul efectuării 
temelor, supravegherea executării sarcinilor primite );comunicarea cu copilul (schimbul de informații, 
comunicarea de opinii, confidențe, );cooperarea, participarea la activități comune (vizite, ieșiri, jocuri). 
Contribuția familiei la realizarea acestor sarcini poate fi foarte diferită, în funcție de caracteristicile 
particulare ale familiei respective. 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASA 
 

PROFESOR PETRI MIHAELA  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ NEDELCU CHERCEA” BRĂILA 

 
“Şapte ani de acasǎ” este o zicalǎ româneascǎ folositǎ şi astǎzi în vorbirea curentǎ. A avea “ şapte ani 

de acasǎ” înseamnǎ a fi bine crescut, a avea o comportare civilizatǎ, conform cu normele societǎţii. A-i 
lipsi cuiva “cei şapte ani de acasǎ” are sens peiorativ. 

Zicala aceasta are de fapt un înţeles mai adânc, mai cuprinzǎtor. Deşi aprecierea priveşte copilul sǎu 
în genere individul despre care este vorba, ea reprezintǎ în acelaşi timp şi aprecieri asupra modului în care 
pǎrinţii s-au ocupat de creşterea lui. Este deci un calificativ dat pǎrinţilor, strǎdaniilor lor şi rezultatelor 
obţinute. 

In aceeaşi mǎsura, zicala subliniazǎ faptul cǎ “ cei şapte ani de acasa” sunt hotarâtori pentru 
dezvoltarea de mai tarziu. 

Atunci când copilul intra la şcoala trece prima proba a forţelor şi calitǎţilor sale. De nivelul de 
maturizare a copilului din punct de vedere fizic, intelectual, afectiv, şi moral depinde reuşita sa în munca 
de învǎţare sistematicǎ şi încadrerea în societete. 

Desigur, toti pǎrinţii doresc ca, atât în şcoalǎ, cât şi în viaţa, copiii lor sǎ se afirme cât mai bine; ei 
trebuie sǎ ştie însǎ cǎ aceastǎ reuşitǎ depinde în foarte mare mǎsurǎ de istoria primilor şapte ani, de modul 
în care a fost îngrijit şi educat copilul, de valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite copilului, 
de deprinderile şi cunoştintele acumulate în acest timp. Un copil educat, bine crescut, este învățat să salute, 
să vorbească frumos, să se poarte cuviincios cu ceilalți copii, dar și cu adulții. 

Bebeluşul este ataşat de mama şi de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate şi exprimate de 
catre copil în joaca lui şi în comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reacţia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu se pot observa la copil, asemeni unei oglinzi. 

La vârsta preşcolarǎ, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoanǎ foarte apropiatǎ. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semǎn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasa, aşa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi ca mâncǎm tot ce ne dǎ mami.” 
Astfel va exista o încercare de concordanţǎ între imaginea impusǎ de ceilalţi şi cea a cunoaşterii de sine. 

Nu este de-ajuns doar sǎ ne controlam limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles cǎ asta 
nu înseamnǎ cǎ permanent vom fi stresaţi de cum vorbim, ne purtǎm ori reacţionǎm la cei din jur, pentru 
cǎ ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat.  

Insǎ va trebui sǎ ne impunem anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel încât copilul sǎ poatǎ trage învǎţǎminte atât din situaţiile şi întâmplǎrile frumoase din viaţa noastrǎ, 
cât şi din cele negative. 

Este nevoie de însuşirea responsabilitǎţii de a fi pǎrinţi, de a fi permanent conştienti cǎ cel mic ne 
supravegheazǎ, ne analizeazǎ, interiorizezǎ ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea în 
diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate. 

Când pleacă la școală, un copil trebuie să aibă dezvoltate: limbajul – care să-i permită să comunice 
eficient, emotivitatea – pentru a-și controla fricile, capacitatea de relaționare socială, un nivel rezonabil de 
politețe (vorbit frumos, respectarea celorlalți și neîntreruperea lor când vorbesc), un anumit grad de 
autonomie (deprinderi igienice, de alimentatie, vestimentație). În familie se formează primele deprinderi 
de viață sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală și colectivă, de altruism, dar și sprijinul 
de afirmare al idealurilor, dorința de a participa la viața socială, culturală și politică. Un copil, iubit de 
părinți, se simte protejat și percepe în mod pozitiv regulile trasate de aceștia. Este important ca cei doi 
părinți să fie consecvenți în educarea copilului, să îi explice copilului ce are voie să facă și ce nu, stabilind 
reguli realiste și ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Fie că este vorba de viața de acasă, fie de 
comportamentul din mediul școlar, copilul trebuie să înțeleagă și să respecte regulile stabilite de părinți sau 
educatori. Regulile morale, bunele maniere sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca, în relațiile cu cei din jur, mai bine decât unul căruia îi lipsesc cei ”șapte ani de 
acasă”  
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Mijloacele cele mai accesibile pe care părinţii le pot utiliza în munca educativă sunt jocul şi jucăria. 
Copilul trebuie lăsat să se joace cu jucării accesibile vârstei lui. În jocurile sale copilul preia sarcini ale 
adultului. Prin aceste jocuri copilul îşi îmbogăţeşte bagajul de cunoştinţe, îşi dezvoltă priceperi şi 
deprinderi, învaţă să respecte nişte reguli. Jocurile trebuie să fie îndrumate de un adult fără a stingheri 
spontaneitatea copilului. După expresia lui Pasos, familiile sunt „fabrici” care produc personalităţi umane. 
Familia este cea care îl introduce încet pe copil în viaţa de zi cu zi, îl pune în contact cu lumea 
înconjurătoare, îi oferă modele umane pe care copilul să le urmeze sau să le respingă. Familia este o rampă 
de lansare pentru copil. De la părinţi, copilul învaţă primul abecedar al muncii. Tot părinţii sunt cei care le 
dezvoltă voinţa, perseverenţa, spiritul de iniţiativă, curajul - trăsături care marchează personalitatea 
copilului. 
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ÎNCÃ O PLEDOARIE DESPRE ... EDUCAŢIE!!! 
 

PROF. ÎNVÃŢÃMÂNT PRIMAR PETRIŞOR LILIANA 
 
 Dragã cititorule, ştiu foarte bine cã, de îndatã ce ai citit titlul, gândul ţi-a zburat cãtre vreun articol 

de naturã psiho-pedagogicã, despre învãţãmânt!!! Nu, nu ai ghicit… Nici dacã te-ai gândit la conexiunile 
anatomo-fiziologice dintre sistemul nervos central şi complicatele procese cognitive ce se înfãptuiesc 
acolo…Ei, bine, nici despre aşa ceva nu o sã scriu... E drept, m-am gândit sã aduc în prim plan educaţia, în 
fondul ei, în plinãtatea ei de semnificaţii, cu urmãrile ei imediate asupra noastrã. 

 Nu voi începe nici mãcar cu etimologii, care mai de care, mai pompoase ale cuvântului cu pricina, 
ci, dimpotrivã, voi începe cu o… poveste! Da, o povestioarã spusã de bunicul meu, în lungile seri de toamnã, 
atunci când bucuria de a reveni pe plaiurile natale, era fãrã margini. 

 Odatã, tare demult, începea bunicul, un împãrat avea un mesteacãn chiar în grãdina palatului. Cu 
mâinile sale l-a sãdit, l-a îngrijit şi mesteacãnul creştea viguros. Dupã câţiva ani, însã, mesteacãnul se 
strâmba, iar ramurile acestuia creşteau deviate cãtre apus… Mesteacãnul devenea din ce in ce mai hâd, din 
ce în ce mai descurajant sã-l priveşti! Aşa cã, împãratul chemã, dupã un timp, cei mai vestiţi grãdinari din 
toatã ţara….În zadar au încercat aceştia… Mesteacãnul se încãpãţâna sã creascã strâmb, aşa cum se 
obişnuise, iar împãratul se întrista din ce în ce…  

 În cele din urmã, un batrân cercetã mesteacãnul şi spuse: “Maria Ta, aş face eu ce-mi spui, dacã ar 
mai fi mesteacãnul, pui!!!... Singurul lucru care ţi-a mai rãmas este sã te bucuri de el, aşa cum este…”. 
Împãratul a rãmas pe gânduri o vreme şi, în cele din urmã s-a resemnat. Apoi, a dat ordin sã se zideascã o 
şcoalã pentru copiii supuşilor sãi, iar în zilele toride de varã, copiii se bucurau de umbra plãcutã a 
mesteacãnului împãrãtesc. Aici se terminã povestea bunicului… 

 Cred cã ai bãnuit tâlcul acestei istorioare, dragã cititorule... Da, este alegoria creşterii copilului, aşa 
cum este şi creşterea mesteacãnului. Împãratul a hrãnit şi a îngrijit creşterea mesteacãnului, dar a uitat sã 
punã un arac sã dirijeze creşterea dreaptã a pomişorului iubit… Aşa este şi cu creşterea şi educaţia unui 
copil – începe cu primii paşi. Atât primii paşi ai copilului, cât şi, primii paşi ai educatorului, în munca sa 
de a fi…pãrinte!!! Îmi vine în minte un caz trãit aievea, acum câţiva ani, când un tatã venit la şedinţa cu 
pãrinţii mi-a spus franc, în faţã:  

“Doamna învãţãtoare, eu mi-am trimis copilul la şcoalã, ca sã mi-l educaţi!!!  
 E o exclamaţie deseori auzitã la mulţi pãrinţi! Este trist, de-a dreptul revoltãtor! Am rãmas fãrã 

cuvinte în faţa acelui tatã… Ceilalţi pãrinţi veniţi la şedinţã l-au apostrofat urgent pe acel tatã, scutindu-mã 
sã mai dau vreo replicã.  

 Degeaba încearcã pedagogul sã mai educe ceva…Ştim doar, “…dacã ar mai fi mesteacãnul, pui!” 
 Apoi, educaţia vine din iubire, din afecţiune, din partea ambilor pãrinţi. Nu numai mama trebuie 
sã educe copiii. Locul tatãlui unde e? Societatea româneascã este binecunoscutã pentru misoginismul 

ce izvorãşte dintr-o tradiţie prost înţeleasã şi prost practicatã de secole. 
 Imi stã în minte o istorioarã trãitã de un coleg de-al meu. Acesta, ducându-se la rude, la ţarã, a avut 

plãcuta ocazie de a vedea, pentru prima datã, fetiţa unui vãr de-al sãu, o frumoasã bebeluşã de vreo zece 
luni. Colegul meu, un mare iubitor de bebeluşi (dar, şi de bebeloici), a cerut mamei sã ţinã şi el fãrâma 
aceea de om în propriile braţe! De îndatã ce fetiţa a simţit cã mãmica ei o dã din braţe colegului meu, a 
început sã ţipe…Tânãra mamã i-a motivat cã fetiţa nu e obişnuitã cu prezenţa vreunui bãrbat în preajmã… 

 Ştii, oare, ce denotã acest lucru, dragã cititorule? Înseamnã cã, mulţi copii se obişnuiesc cu prezenţa 
doar a unuia din pãrinţi, de obicei, mama… Din terţe motive, tata iese din ecuaţia educaţiei…De bunãvoie 
sau obligat, din comoditate sau obicei, tata iese din acest angrenaj fin al educaţiei. Şi, asta, lasã frustrãri 
adânci în mintea şi în sufletul viitorului adult. Prezenţa masculinã este importantã pentru fiecare copil. A 
spune, senin, cã: 

“Mama este singura care trebuie sã creascã şi sã educe copiii!”, trãdeazã un misoginism retrograd, o 
concepţie de-a dreptul hidoasã, în contradicţie cu orice normal. 

 Adevărata educaţie este atunci când copiii noştri primesc şi rãspunsul: “Nu, nu ai voie sã faci lucrul 
acesta…Acest lucru, ai voie, dar, acesta nu…” Copilul care primeşte, de mic, acest rãspuns din partea 
pãrintelui, nu va mai avea acea reacţie contradictorie manifestatã la majoritatea tinerilor din ziua de azi. A 
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nu crede cã pledez pentru un etern răspuns negativ, dat la cererile copilului. Un echilibru trebuie gãsit, astfel 
încât, copilul sã nu ajungă un rebel.  

Un pãrinte atent nu-şi va mânia copilul. Supunerea fiilor faţã de pãrinţi este fundamentalã pentru 
creşterea lor sãnãtoasã, pentru maturizarea lor, pentru ca ei sã ajungã la rândul lor, adulţi responsabili, 
capabili sã educe şi ei generaţia urmãtoare. 

 Copilul care are parte de învãţãturã si educaţie din partea pãrinţilor sãi, va şti sã discearnã, sã 
ocoleascã eventualele neplãceri ce pot apãrea. Îmi amintesc cu plãcere de anii studenţiei, departe de pãrinţi, 
când, pusã în faţa unor situaţii, învãţãturile celor de acasã m-au ajutat sã evit multe neplãceri.  

“Aruncã-ţi pâinea pe ape şi, dupã multã vreme, o vei gãsi iarãşi!”, spune regele Solomon, în 
Eclesiastul cap.11, vers.1. Nu putem vorbi despre educaţie, fãrã a aduce în prim plan, Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aici, în cartea Eclesiastului, înţelepciunea regelui Solomon a dezvãluit cã, asemenea pâinii 
aruncate pe ape, copilul educat de pãrinţii sãi, plecat departe, prin vâltorile vieţii, se va identifica drept un 
adult recunoscut pentru minunata sa moştenire etico-moralã. 

 Şi acum, drag cititor, ce prin rãbdare, ai parcurs cu hãrnicie, aceste rânduri, am în loc de încheiere, 
un citat al poetului elveţian Jean Antoine Petit-Senn, ce afirma în urmã cu trei veacuri, nemuritoarele 
cuvinte: “Copilul ajunge pentru pãrinţii sãi, dupã educaţia pe care o capãtã, rãsplatã sau pedeapsã…” 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
STUDIU 

 
PROF. INV. PRIMAR PETRONELA CONDREȚ 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARATA BACAU 

 
 Educația este activitatea complexă realizată în cooperare de educator și educabil, cu scopul 

dezvoltării personalității. Aceasta are drept scop scoaterea ființei umane din stare primară, biologică și 
ridicarea ei spre stare spirituală. 

Când ne gândim la cei 7 ani de acasă vorbim despre educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 BUNUL SIMT SI CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR PETROVICI RAMONA,  
SCOALA GIMNAZIALA CERTEJU DE SUS 

 
Nu e ciudat ca in secolul 21, intr-o societate libera, moderna, sa ajungem sa vorbim despre bunul-

simt? Desi pare ciudat, interactiunea cu cei din jurul meu ma face sa abordez si acest aspect mai ales in 
ideea in care vrei sa devii un om mai bun si sa evoluezi. 

Raman cum se zice socata sau blocata de cate ori vad (si aici din pacate vorbesc de oamenii din jurul 
meu cu care interactionez voit sau nevoit) ca oamenii nu mai isi respecta cuvantul, nu mai tin cont de ceea 
ce fac si de rezultatul pe care il au actiunile lor si daca deranjeaza sau nu pe altii si chiar daca stiu ca or sa 
faca rau tot li se pare normal…, ca oamenii incearca sa copieze ce vad la televizor sau pe internet si copiaza 
lipsa de bun simt de acolo pentru ca daca e promovata online si media atunci asa trebuie sa fie. 

Care este definitia bunului simt? 
Desi e foarte greu de dat o definitie cred ca bunul simt s-ar putea defini ca fiind atitudinea de a 

respecta anumite reguli, gandite pe principiul: Ce tie nu-ti place, altuia nu-i face!. Adica, Bunul Simt este 
o masura a bunei cresteri, a bunei cuviinte, a respectului pentru cei din jur. Acest lucru depinde de educatia 
primita in familie si este o mostenire de la cei care te-au conceput si consta in niste norme in conformitate 
cu care actionezi; acestea depind de “background-ul” social din care provii. 

Un OM cu Bun Simt, stie din instinct sau mai bine zis Intuieste cu ajutorul acestui Bun Simt cand si 
cum trebuie facut, cand si cum trebuie zis….Ce credeti e posibil ca Bunul Simt sa fie strans legat de 
Intuitie?…  

Practic la incalcarea unei reguli de bun simt, faci pe cineva sa sufere, il jignesti, il deranjezi, ii creezi 
o stare de disconfort. De-a lungul evolutiei sale, societatea umana a stabilit o serie de reguli absolut necesare 
pentru o buna convietuire intre membrii sai. Aceste reguli au fost si sunt modificate si adaptate periodic in 
functie de stadiul de evolutie al societasii. Regulile de convietuire pot fi de diverse tipuri: de la cele scrise, 
adunate in legi, regulamente si coduri, pana la cele transmise oral din generatie in generatie, reprezentate 
de traditiile si obiceiurile locului. 

„Ceea ce nu opreste legea opreste buna cuviinta” spunea Seneca la vremea sa, buna-cuviinta facand 
parte din comportamentul civilizat in societate, comportament ce poate fi definit in final, ca fiind demn sau 
nedemn. 

Bunul simt este un nume general pentru relatiile cinstite, sincere, lipsite de ganduri de inselare. A fi 
lipsit de bun simt, inseamna a fi o persoana de care ceilalti trebuie sa se fereasca. Lipsa bunului simt il face 
pe om capabil de orice, caci pentru el nu mai exista nimic demn de respect. Cruzimea, desconsiderarea, 
calcarea in picioare a celorlalti, sunt doar cateva atribute ale celui fara de bun simt. 

Pentru mine, bunul simt inseamna opusul nesimtirii – adica lipsa de consideratie pentru viata, trairile, 
spatiul celorlalti. 

Bunul simt inseamna respect, grija, empatie, toleranta, acceptare, granite clare, verticalitate, 
demnitate, integritate si valori sanatoase. 

Evident, bun simt inseamna sa nu barfesti, sa nu judeci, sa nu critici in mod defaimator, ci sa ai 
intelepciunea necesara pentru a constientiza ca fiecare dintre noi se afla pe un anumit nivel de cunoastere 
si evolutie. Si cum deja ai invatat sa iti trasezi limite si granite clare de interactiune cu cei care inca mai au 
anumite lectii de invatat, tu poti sa iti vezi linistit de drum. 

Bunul simt presupune intelepciune, echilibru interior, maturitate psihica si emotionala, 
asumare si constiinta de sine si nu inseamna niciodata agresivitate, lipsa de moralitate, atac la 
persoana sau sentimente de superioritate. 

In concluzie: Nu te nasti cu bun-simt, ci acesta se dobandeste si nu doar in cei 7 ani de acasa – este 
un proces intins pe toata durata vietii, e constant si progresiv. Desi in firea umana, in codul genetic exista 
semintele bunului-simt, acestea nu vor rezista la contactul cu lumea tot mai nesimtita si complacuta in 
propriile apucaturi fara a se investi in dezvoltarea lor. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PETRUȘ CRINA AUGUSTA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu). 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF.I NV. PREȘC.: HODUȚ TEODORA SI PETRUȘ VIOLINA 
 
 Copilul este ca un fluture în vânt. Unii pot zbura mai sus decât alții, dar fiecare zboară cât de bine 

poate. De ce să-i comparăm? Fiecare e diferit, fiecare e special, fiecare e frumos. 
 Pentru marea majoritate a oamenilor, copilăria este perioada de vârstă cea mai luminoasă a vieții. 

Peste ani fiecare își amintește cu duioșie de ea și retrăiește regretul că a părăsit-o. Însă sunt puțini cei care 
intuiesc rolul copilăriei în devenirea lor ca oameni maturi. Copilăria se înscrie în cursul general al istoriei 
umane. Se apreciază, pe bună dreptate: copilăria este legată de fenomenul general al generațiilor, de 
structura socială, de instituția familială etc. 

 În interacțiunile multiple și permanente cu ambianța socială, copilul dobândește treptat, bogăția de 
comportamente umane și își definește atributele ce îl vor caracteriza pe el și pe generația sa. Societatea 
contemporană cere foarte mult fiecăruia și anume capacități de acțiune eficientă, moduri noi de comunicare, 
abilități de gândire, reglaje superioare, volum mare de cunoștințe etc. Ca urmare este necesar să se mărească 
numărul de abilități și comportamente ce se însușesc ușor în prima și a doua copilărie care este mai repede 
parcursă, mai ales dacă și transformările organice se produc în ritm mai accelerat. 

 Oriunde în lume s-ar desfășura copilăria, ea trebuie respectată, înțeleasă, în specificitatea ei și să fie 
sprijinită pentru a se împlini și, astfel, se va constitui baza optimă a viitoarei personalități mature. Copilăria 
se distinge și de alte perioade ale vieții, atât prin particularități biologice, cât și psihocomportamentale. 

 Activitatea fundamentală a copilului este jocul, cel mai potrivit cu nivelul forțelor sale mintale și 
fizice și care, implică alegere și angajare de bunăvoie, libertate totală de manifestare, lipsă de îngrădiri prin 
asprimile vieții și valoarea timpului, oferă cele mai bune condiții de dezvoltare. 

 Părinții sunt beneficiari direcți în procesul educativ și modul lor de implicare în educația propriilor 
copii reprezintă elementul de stabilitate și continuitate în evoluția acestora, pe măsură ce ei avansează în 
cicluri de învățământ, până la integrarea completă a lor în societate și în câmpul muncii. A fi părinte 
constituie o experiență extrem de complexă, cu nenumărate variabile. A concepe rolul parental ca un rol 
care se dezvoltă și care urmează anumite stadii, determinate clar de interacțiunile cu copilul, dar și de 
experiența de zi de zi, este o idee interesantă și apreciată la nivelul literaturii de specialitate. 

 După opinia populară, un părinte bun posedă abilități umane adaptate rolului său. El este capabil să 
construiască o relație cu copilul său, știe să răspundă nevoilor acestuia și să îi favorizeze dezvoltarea în 
condiții convenabile. Unii autori definesc competența parentală ca fiind abilitatea de a răspunde adecvat 
nevoilor de dezvoltare ale propriului copil. În perioada educației timpurii părinții se găsesc într-o continuă 
transformare și formare în dezvoltarea competențelor lor parentale. Sprijinind părinții, educatoarele au 
posibilitatea de a interveni direct asupra modului în care copilul va fi sprijinit de familia sa pe tot parcursul 
vieții. Astfel, apropierea relațiilor familie-educatoare are o importanță deosebită în cunoașterea copilului. 

 Părinții trebuie să fie transformați în parteneri de lucru, în parteneri de comunicare, astfel încât să se 
obțină maximul de beneficii pentru copil. Preșcolarul ocupă locul central atât în procesul educativ, cât și în 
familie și numai prin eforturile unite din partea învățământului și a familiei, acesta se va dezvolta armonios 
și își va găsi locul potrivit în societate. 

 
Bibliografie:  
•Revista învățământului preșcolar, nr.1-2/ 1999; Imprimeria ”CORESI”, București; 
 • Revista învățământului preșcolar, 3-4/ 2014, Editura ARLEQUIN;  
 • Revista învățământului preșcolar, 1-2/ 2014, Editura ARLEQUIN. 
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EDUCATIA IN FAMILIE-CEI SAPTE ANI DE ACASA- EDITIA 2020 
  

 PROF.INV.PRESC.: PETRUT DANIELA 
 SCOALA GIMNAZIALA :“I.I.MIRONESCU”-TAZLAU/ JUD.NEAMT 

 
 Familia, in orice societate, joaca rolul cel mai important in formarea si socializarea copilului, 

deoarece ea reprezinta cadrul fundamental in interiorul caruia sunt satisfacute nevoile fiziologice si sociale 
si implinite etapele intregului sau ciclu de crestere. Parintii sunt primii educatori din viata copilului, 
educatia primita de acesta pana la sapte ani, fiind determinanta pentru dezvoltarea sa ulterioara, fiind, in 
primul rand, cadrul existentei biofizice al dezvoltarii copilului, principalul obiectiv al familiei fiind, 
pastrarea sanatatii, cresterea normala si calirea organismului.  

 Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice armonioase, inseamna asigurarea unui 
program zilnic care trebuie sa respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu are 
nevoie numai de adapost, hrana si haine, familia si caminul reprezinta pentru copil si “scoala primilor ani 
” in care se pun bazele viitoarei sale constiinte, ale tuturor trasaturilor care il vor defini ca om intreg, ca 
persoana cu statut social .Parintii reprezinta primii mentori reali in viata copilului, furnizandu-i primele 
reperede orientare in lume, primele informatii si invataturi despre lucrurile si fenomenele din naturasi din 
societate, primele sfaturi, norme si reguli de conduita. Cresterea si educarea copilului, ceea ce inseamna 
“bun ” pentru el, se afla intr -o dinamica permanenta de la o cultura la alta, de la o perioada la alta . 

 Parintii trebuie sa devina constienti de influienta pe care o exercita in viata copilului, sa cunoasca ca 
educatia data propriului copil este diferita de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferita de celelalte, 
iar copilul trebuie pregatit corespunzator. Incepand cu primii ani de viata, copilul preia de la parinti gesturi, 
atitudini, limbajul, exemple de comportament positive ca : sarguinta, cinstea, politetea, sociabilitatea, 
initiativei creatoare, dispozitia de colaborare.  

Toate acestea cer calm, intelegere, rabdare, dragoste fata de copil. Nu frica, nu teama, trebuie sa-l 
determine pe copil sa faca fapte bune . 

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 
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ROLUL FAMILIEI ŞI AL BISERICII  
ÎN EDUCAŢIA COPILULUI PENTRU SOCIETATE 

 
PROF. PETRUT MIRELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “ION POP RETEGANUL” SINCEL 
 
Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 

etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Cei șapte ani de acasă își pun amprenta pe evoluția comportamentală 
și psihică a fiecăruia. Prin pedagogie se adaptează principiile și strategiile didactice la particularitățile de 
vârstă și individuale ale tinerei generații. Această adaptare se realizează cu tact și măiestrie, cu talent 
educațional, cu seriozitate și responsabilitate, cu voință și interes, inducând o activitate competentă, 
eficientă, plină de inițiativă și creativitate. 

Primul factor care contribuie la formarea personalității umane în perspectivă multidirecțională este 
familia. Aceasta îl familiarizează pe copil cu valorile și normele grupului de referință. Copiii vor face sau 
vor crede ceea ce vor face sau vor spune părinții, imitând comportamentele acestora. Cronologic vorbind, 
el este primul mediu educațional pentru ființa umană, extinzându-se pe tot traseul vieții”. Totuși, rămâne 
problema pregătirii părinților în vederea educării copiilor într-un mod eficient. În zilele noastre se 
organizează activități pentru părinți, se înființează organizații care se ocupă de educarea acestora. 

Colaborând cu copilul, implicându-l în activitățile zilnice, învățându-l normele de conviețuire socială, 
respectându-l ca om, acesta va fi un partener în educație atât în familie, cât și în societate. Copilul trebuie 
să ajungă, prin educație, să gândească în conștiința sa: „Dacă nu voi îndeplini imediat ceea ce mi-a spus 
mama și tata, nu mă comport cum se cuvine”. Părinții trebuie să fie, de asemenea, siguri, la rândul lor, că 
ceea ce au spus copilului să facă a fost dus la îndeplinire. 

Prima grijă a părintelui trebuie să o reprezinte identificarea nevoilor copilului. Cunoscându-și bine 
copilul, părinții vor ști ce să investească în dezvoltarea lui. Următoarea grijă a părintelui ar fi aceea de 
introducere a copilului în forme de instruire și educare specifice caracteristicilor lui. În final, părintele 
trebuie să își ajute copilul să se educe și singur. Ajungând să fie responsabil de propria formare, părintele 
și-a dus la bun sfârșit rolul său. Părintele bun este încrezător în copilul său și competent în măsurile 
pedagogice pe care le ia în diferite situații. 

Alt factor care contribuie la devenirea personalității umane îl constituie Biserica. Influența educativă 
a Bisericii se realizează prin intermediul orelor de religie desfășurate la nivelul școlii, prin ceremoniile 
religioase din cadrul lăcașelor de cult și prin activitățile caritabile organizate la nivel de societate. Odată cu 
intrarea copilului în școală, Biserica va instaura o educație sistematică, explicită, în perspectiva valorilor 
credinței. 

Rolul Bisericii, ca instituție în formarea cetățeanului din punct de vedere moral, este primordial. 
Însănătoșirea societății și formarea conștiinței depind foarte mult de Biserică și de slujitorii ei. Totuși, în 
această lume modernă, plină de probleme și situații solicitante, este nevoie de repere stabile, de valori care 
nu se schimbă. Este nevoie de Biserică, pentru că oamenii nu pot exista fără Dumnezeu.  

În concluzie, educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc cei șapte ani de acasă. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil 
bine-crescut, care știe să salute, să spună „mulțumesc”, „te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de 
vârsta lui și cu adulții. Prin urmare, această responsabilitate este atât pe umărul familiei, cât și o sarcină a 
societății, implicit a Bisericii. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PINTE LIANA-MARIANA 
  
 Cei șapte ani de acasă reprezintă mediul în care copilul învata principalele reguli de buna purtare 

atunci cand se afla intr-o societate. Aceste reguli, cel mai adesea, copilul le primeste din partea parintilor si 
de la membri familiei. 

Foarte frecvent, atunci cand atitudinea copilului ne deranjeaza, sau nu ofera indeajuns respect 
persoanelor mai in varsta, persoanele de față au tendinta de a-i adresa copilului expresia “Nu ai cei sapte 
ani de acasa!”. 

 Cei sapte ani de acasa, reprezinta, totodata si un serviciu care ii dezvolta copilului abilitatile de 
comunicare, astfel, pe timp indelungat acest lucru il poate ajuta in mare parte pe om atunci cand doreste sa 
se integreze intr-o societate, sa-si caute un loc de munca sau sa cunoasca persoane noi.  

 Copilaria este perioada cea mai prolifica in educarea unui copil, deoarece in aceasta perioada, acesta 
nu este nevoit sa-si focuseze atentia pe anumite elemente din viata sa, care il vor ajuta in viitor, insa nu 
atunci. Tocmai de aceea se recomanda ca inca de cand copilul este bebelus, parintii sa-si dedice un anumit 
timp pentru formarea sa ca individ. Parintii trebuie sa aiba in vedere anumite structuri pe baza carora 
inteligenta, dar si dezvoltarea copilului se bazeaza. Spre exemplu, abia intre varsta de 3-5 ani copilul incepe 
sa fie capabil sa imparta lucrurile care i se pun in fata, astfel ca acesta nu trebuie fortat sa faca acest lucru 
de la o varsta frageda. 

 In opinia psihologilor, parintii trebuie sa-i explice foarte clar copilului ce are voie sa faca si ce nu. 
Acestia sunt incurajati sa stabileasca reguli realiste si sa-l atentioneze pe copil inca dinainte cu privinta la 
ceea ce se va intampla daca regulile impuse de ei nu se vor respecta.  

Unele dintre abilitatile pe care copilul le dezvolta in aceasta perioada il vor ajuta pe tot parcursul 
vietii, si ii vor ramane imprimate in comportamentul sau de zi cu zi, abilitati precum spiritual de competitie, 
altruismul, cooperarea, dar si atitudinea pozitiva fata de situatiile dificile pe care viata va avea sa i le ofere. 
Unui copil care este bine educat ii va fi mult mai usor sa socializeze si sa inteleaga anumite concepte mai 
dificile ale vietii. Astfel ca, un copil care are cei sapte ani de acasa reuseste mai usor sa treaca peste 
probleme in viata si sa ajunga un om de succes fata de cel care nu beneficeaza de acesti ani de educatie 
parentala. 

 Prin faptul ca atunci cand un copil greseste, sau ia o nota mai mica la un test decat colegul sau de 
banca, iar parintele, atunci cand afla, ii spune “Colegul tau de ce a putut sa ia o nota mai mare decat tine, si 
nu tu?” nu face decat sa intimideze copilul, sa-l faca mai distant cu cei din jur si totodata acest lucru ii 
produce un puternic efect demoralizator. Copilului ii trebuie explicat intr-un sens foarte clar ceea ce se 
poate intampla daca invata, sau daca nu invata. Multi parinti, atunci cand copilul lor nu reuseste sa se ridice 
la nivelul asteptarilor lor, ii spun copilului ca daca nu va invata, o sa ajunga un om cu un loc de munca prost 
platit, si pe care lumea il considera un job dezgustator. In schimb, putini parinti sunt aceia care, atunci cand 
vad un gunoier pe strada, ii spun copilului lor “Uite, daca inveti indeajuns de mult, vei putea fi capabil sa-
i oferi acestui om un alt job, mai bine platit si mult mai igienic.”. 

 In concluzie, parintii au o influenta foarte mare asupra copiilor, mai ales in ceea ce priveste formarea 
acestora ca individ. Pentru copil este important ca parintii sa-i transmita acele invataturi pe care ei le 
considera importante si necesare si, pe care acestia considera ca daca le detine, poate ajunge un om de 
succes si un om respectat, dupa cum afirma si Eugen Heroveanu: “Copilaria e o lume aparte; pentru noi, o 
lume fantastica, ireala, pentru cei care fac parte din ea, dimpotriva, una reala si plina de armonie.”. 
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ȘCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL ȘENDREA ” 
 

DOLHEȘTII MARI, SUCEAVA 
PROF.INV.PRIMAR PINTEA ANIȘOARA 

 
 Cei șapte ani de acasă! 
 „Cei șapte ani de acasă” ne duc cu gândul la „vârsta de aur a copilăriei”, la educația pe care copilul 

o primește în familie, la formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală.Aceasta 
este perioada în care educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate.Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jurul său.Imaginea unui copil 
manierat se derulează astfel : știe să salute, să răspundă la întrebări, să întrețină o conversație, să asculte cu 
atenție, apoi să intre în discuție, să respecte partenerii de joacă. 

 Educația primită în cei 7 ani de acasă depinde de câțiva factori: 
- relația afectivă cu părinții; 
-specificul dezvoltării copilului; 
-valorile familiei care sunt transmise copilului; 
 La baza formării unui comportament corespunzător al copilului stă relația afectivă cu părinții.Dacă 

un copil este iubit de părinți, iar această iubire se manifestă pozitiv, adică părintele este mereu în preajma 
lui, se joacă cu el, mănâncă cu el, îi citește povești, îi răspunde la toate întrebările, îi permite copilului să 
se dezvolte și să aibă încredere în sine.Copilul iubit se simte protejat, îngrijit, iar această siguranță îi creează 
deschidere spre învățare și asumarea propriilor reguli de comportament.Copilul care se simte apreciat de 
părinți acceptă în mod pozitiv regulile stabilite de aceștia, fără a fi resimțite ca o greutate.Rolul părinților 
este axat pe dezvoltarea personalității precum și pe dezvoltarea socială.Părinții trebuie să fie un bun 
exemplu pentru copil.Copilul capătă un model prin părinții săi chiar și atunci când se joacă. 

 După vârsta de un an, apar crizele de personalitate, care se manifestă de regulă în public.Important 
este să se gestioneze aceste crize și să i se explice că nu i se va satisface dorința dacă țipă.Dacă aceste crize 
nu sunt gestionate, mai târziu copilul devine răsfățat. 

 Între 1 și 3 ani, apare conștientizarea identitătii sexuale, iar între 3 și 5 ani, copilul trebuie să abordeze 
jocul de rol pentru dezvoltarea lui intelectuală și socială. 

 Începând cu vârsta de 3 ani, copilul învață formulele de adresare. Acum el este capabil să împartă 
jucării, își dezvoltă simțul binelui și al răului, este conștient de faptul că face un lucru bun sau rău, observă 
reacțiile părinților față de comportamentul său, apreciază recompensele, dar conștientizează și semnificația 
pedepsei. 

 Între 5 și 6 ani, copilului începe să-i placă rutina.Este perioada în care se formează cel mai bine 
obiceiurile care corespund dorințelor și apar fricile. 

 Până la 7 ani un copil trebuie să aibă dezvoltate: 
 -un anumit grad de autonomie; 
 -un nivel de politețe.Salutul este prima normă de conduită dobîndită în familie.Începe prin a flutura 

mâna și continuă în mod firesc să spună „bună ziua”. 
 -un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice.Copilul trebuie să fie capabil să poarte o discuție 

cu adulții, să își argumenteze punctul de vedere, să vorbească la telefon.El trebuie încurajat să se exprime, 
să fie lăsat să termine ideea și nu trebuie apostrofat în public, deoarece se va simți umilit și se poate înhiba. 

 -un grad de dezvoltare emoțională care să-i permită să-și controleze fricile și emoțiile.Dacă familia 
nu-i satisface nevoia de confort fizic și afectiv în viitor îi va apărea un sentiment de neîncredere dar și un 
sentiment de rușine. 

 -capacitatea de relaționare socială.În familie se dezvoltă spiritul de afirmare a idealurilor, dorința de 
a participa la viața socială și culturală. 

 În sânul familiei se formează adultul de mâine, omul pentru viitor. 
Bibliografie: 
1.Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Ed. Fundației România de Mâine, București. 
2.Vrăsmaș, Ecaterina Adina, Consilierea și educația părinților, Ed. Aramis, București, 2002. 
3.Crețu, Tinca, Psihologia vârstelor, Ed. Polirom, Iași, 2009.- 
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IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROF.ÎNV.PREȘC.: PIPEREA ANDREEA IULIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL  

SELEUS, JUDEȚUL MUREȘ 
 
 “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
 
Se spune ca copilul este oglinda familiei. Incercare părintelui de a-şi învaţa copilul să vorbească 

frumos, este în zadar, când el înșiși spune cuvinte urâte la nervi. În mintea copilului cel mai bine se va 
întipări imaginea mamei nervoase, tatălui nervos. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

 “Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face 
pianist”(Mihail Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi 
descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
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Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ, EDIŢIA 2020 
 

 PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR,  
 PIPEREA FLORENTINA 

 
 Când spunem „cei şapte ani de acasă“ spunem, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale.  

 Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, 
pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care 
intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Primii ani influenţează comportamentul viitor al 
copilului şi, nu în puţine cazuri, chiar a viitorului adult. 

 Niciun părinte nu-şi doreşte ca puiul său să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, 
evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei şapte ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

 Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială - sintetizează psihologul. 

 Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult  

să se integreze şi să fie acceptat. Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea 
bunicilor, e foarte important ca micuţul să ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile 
nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi 
o componentă de altruism, adică cel mic să arate că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că 
e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să 
mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important 
pentru el, că are valoare ca om. 

 În concluzie, un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, 
care ştie să spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa 
particulară. Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente 
clare. Nu uita însă că purtarea copilului tău, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este 
întotdeauna un lucru intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă 
două persoane care discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu 
e un semn de bună creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane.  
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 Cei şapte ani de acasă reprezintă temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, 
cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm 
noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l 
creează părinţii. 
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IMPORTANŢA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. PIRVOAICA TATOMIRESCU DORINA-GEORGIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU ŞTEFULESCU“, TG-JIU  

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

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

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

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

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-
i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Să nu uităm că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa.  
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De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu şi-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special. 

Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente şi atitudini 
acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioada de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este 
considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informații, de memorare şi de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine şi în ce mod. Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul îşi petrece cel 
mai mult timp cu familia, în special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenţă asupra 
lui. 

Bebelușul este atașat de mama şi de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
către copil în joaca lui şi în comunicarea cu ceilalți.  

La vârsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasa, așa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne da mami.” 
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalți şi cea a cunoașterii de sine. 

Nu este de-ajuns doar sa ne controlăm limbajul şi comportamentul în fata copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristețe, etc), precum şi a dorințelor şi nevoilor.  

Ce pot învăţa copiii în cei șapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor şi emoțiilor atât pozitive, cât şi negative; 
– bune maniere şi comportament; 
– limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topica ori dezacord dintre părțile de vorbire); 
– modul de a relaționa cu ceilalți şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc);– concentrare a atenției; 

– perseverenţa în realizarea unei sarcini; 
– alegerea motivelor şi motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însușirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții, iar altele 

influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des 
se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forțele 
proprii. Înainte de a judeca o persoana şi de a-i pune o etichetă, gândiți-vă ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ă de către ceilalți. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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IMPORTANȚA ”CELOR 7 ANI DE ACASA” 
 

PROF. INV. PRIMAR: PIRVU CARMEN MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA MILCOVU DIN DEAL 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

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

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

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
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comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 
În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 

pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară/școlară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
 

1487

 



CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

PROF. PISLARU CAMELIA 
LIC.TEHN.’’FRANCISC NEUMAN’’ ARAD 

 
‘’Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților .’’ 

 
 În urmă cu 20-30 de ani, sintagma se referea strict la bunele maniere, la a-ţi învăţa copilul să salute, 

să spună „te rog“ şi „mulţumesc“. În plus, un copil bine-crescut nu răspundea obraznic, nu ieşea din vorba 
părinţilor. 

 Când vine vorba despre cei șapte ani de acasă, binecunoscuta sintagmă care încapsulează așteptările 
societății ca fiecare individ să primească o minimă educație socială încă din primii ani ai vieții, niciun 
părinte nu socotește că este repetent la acest capitol. Dimpotrivă toți sunt gata să jure că ei și-au învățat 
urmașii care sunt regulile bunei purtări în societate și, dacă există vreo situație în care copilul lor s‑a dovedit 
prost crescut, ea este cu siguranță rodul unor circumstanțe speciale. Altcineva l‑a provocat, altcineva s‑a 
purtat urât și atunci — firește! — și el a fost îndreptățit să se poarte la fel sau n‑a avut încotro, n‑a avut altă 
soluție posibilă. 

 Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață? 
Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri. 
Bunătatea: una din primele lecţii este să nu râdă niciodată de nimeni.  
Să nu invidieze: noi, ca părinţi, trebuie să fim cu luare aminte, să nu comparăm, să nu încurajăm 

excesiv spiritul de competiţie.  
Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani de-acasă. Doar o mamă 

vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai copilului bune 
maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public.  

Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă orice ca să le fie 
bine, iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, să lucreze 
în echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am dat un dar 
nepreţuit pentru toată viaţa! 

Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o 
însuşim.  

O gândire optimistă : iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă pluteşte optimismul, 
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil.  

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

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. 
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CAT CONTEAZA CEI ȘAPTE ANI DE ACASA? 
  

PROF. INV. PRIMAR, GEORGIANA ADELA PISTRIȚU 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE GRECESCU”, 
DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINȚI 

 
„Copiii de astăzi sunt viitorul nostru de mâine.“ 
 Pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei 7 ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 

politeţe şi de principii de viaţă esenţiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei şi 
care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială. 

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare. 

Nu trebuie să uităm însă că purtarea copilului nostru, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, 
nu este întotdeauna un lucru intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să 
întrerupă două persoane care discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală 
sau că nu e un semn de bună creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane. 

Adesea se spune că „părinții sunt modele pentru copii“ și de aceea micuții urmează întotdeauna 
exemplul acestora. Degeaba le spunem copiilor să nu mai ţipe prin casă dacă ei aud frecvent certuri între 
părinţi sau este ineficient să le atragem atenţia că nu au spus „mulţumesc“ la magazin dacă în familie nu 
aud niciodată acest cuvânt.  

Cea mai preţioasă recompensă pentru copii nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi a bucuriei pe care părinții le-o arată când fac o faptă bună. De aceea, este important 
să îi lăudăm ori de câte ori se dovedesc bine crescuți. Totodată, exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă. 

În primii șapte ani de viață, le putem oferi celor mici câteva sfaturi despre ce înseamnă recunoștința 
începând cu un simplu „mulțumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile primite de ziua de 
naștere și până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniță sau copiii de la locurile de joacă. 
Copiii trebuie învățați să aibă o atitudine plăcută, să fie comunicativi și in același timp să își exprime 
recunoștința față de persoanele care i-au ajutat într-o anumită situație. 

Chiar dacă nu înţeleg imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ ori să salute şi să răspundă la 
salut, pe măsură ce vor creşte, copiii noștri îşi vor da singuri seama că bunele maniere îi ajută pe termen 
lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Mai mult decât atât, chiar vor atrage admiraţia 
celorlalţi dacă ştiu cum să se comporte corect atunci când merg în vizită sau ne însoţesc la diferite 
evenimente. Totodată, trebuie să le precizăm copiilor că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci 
sunt importante în viaţa de zi cu zi, în orice situaţie. 

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină.  

Aşadar, cei şapte ani de-acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se 
integreze şi să fie acceptat. Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte 
important ca micuţul să ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit 
grup sau dintr-o anumită comunitate. De asemenea, putem spune, că în cei şapte ani de-acasă intră şi o 
componentă de altruism, adică cel mic să arate că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e 
gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să 
mănânce şi să se poarte în anumite situaţii ci copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important 
pentru el, că are valoare ca om. 

 
Bibliografie:  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 
 

 PROF. INV. PRIMAR: PITI MIRELA 
 LICEUL TEHNOLOGIC “ VASILE NETEA” – DEDA 

 
Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că 
„instituția familiei rămâne stabilă”. Totodată, se poate afirma că termenul de „familie” nu mai surprinde 
realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită acestei schimbări. De-a lungul timpului, 
familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este o formă de comunitate umană 
alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau paterne, realizând, mai mult sau 
mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială”. 

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține. 

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. 

In activitatea de educatie in familie un rol important il are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” sau ,,climatul 
negativ” educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om. 

Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor. 

* ,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar 
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc ,,gastile “ si ,,bandele” 
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent. 
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici 
un parinte pentru copilul sau. 
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* ,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va 
fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce 
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de 
scoala sau mai tarziu la locul de munca. 

* ,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de 
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la 
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod 
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu 
a judecatorului. 

* ,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi. 
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la 
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura 
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara. 

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si 
strictetea) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROFESOR: PODAR CLAUDIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT 

 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

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

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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GRĂDINIȚA ȘI FAMILIA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

PROF. ÎNV.PREȘCOLAR PENA LILIANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36, TIMIȘOARA 

 
Argument 
Familia și Grădinița reprezintă pilonii de bază ai educației în viața copilului, iar parteneriatul dintre 

acestea, oferă posibilitatea celor implicaţi de a se cunoaște mai bine, de a comunica deschis, sincer și 
eficient, având un interes comun, de a oferi preșcolarilor un ambient liniștit, sigur și plin de afecțiune. Dacă 
aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o bună măsură buna integrare a 
copilului în activitatea şcolară ulterioară, iar pe plan mai general, în viaţa socială.  

Cunoaşterea de către cadrul didactic a copiilor încredinţaţi spre educare, ca şi a părinţilor acestora 
reprezintă, fără îndoială, premisa reuşitei activităţii instructiv-educative. Astfel temperamental copiilor este 
esențial în procesul educativ, dar o influență deosebită o are de asemenea temperamentul şi comportamentul 
părinților faţă de proprii copii, aceștia reprezentând primele modele din viața lor. 

Pentru o bună comunicare între acești doi factori formatori, grădiniță – familie, am convenit împreună 
cu părinții, să organizăm în acest an școlar un proiect numit ,,Proiect cu familia ”  

Scopul proiectului educaţional îl constituie implicarea părinţilor în activităţile grădiniţei şi consilierea 
părinţilor privind cunoaşterea propriilor copii şi aplicarea unor strategii educaţionale corecte, atât în cadrul 
familiei, cât şi în instituţia preşcolară. 

Activitățile propuse au fost variate, interesante și accesibile, iar alegerea lor săa făcut în funcție de 
preferințele și pasiunile copiilor, iar prezentarea s-a desfășurat pe parcursul întregului an școlar. 

La vârsta preșcolară creativitatea copiilor este dezvoltată, iar un lucru deosebit remarcat în 
prezentările temelor alese, este faptul că la acestă vârstă realitatea încă se confundată cu imaginarul, fapt 
ce a făcut ca unele lucrări să fie cu adevărat surpinzătoare. 

Atât în crearea atmosferei educaționale, cât și în dezvoltarea cognitivă, emoțional- afectivă, părinții 
și educatoarele colaborează optim și deschis, oferind posibilitatea fiecărui preșcolar de a-și etala 
creativitatea, personalitatea, cunoștințele cognitive. 

Descrierea proiectului 
Denumirea proiectului: ,,Proiect cu familia ”  
Domeniul experiențial: Domeniul Om și Societate (DOS) 
Categoria de activitate: Educație pentru societate - Educație moral-civică 
Tipul proiectului: Parteneriat cu comunitatea (Grădiniță - Familie) 
Parteneri: Preşedintele comitetului de părinţi 
 Părinţii preşcolarilor din Grupa mare 
Durata proiectului: 1 an școlar  
Prof.înv.preșcolar: - Prof. Pena Liliana 
Resurse umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi 
Resurse materiale: spaţiile de învăţământ din unitate, CD-uri cu filme documentare, aparate foto 

digital, coli de scris, fotografii şi lucrări realizate de copii. 
Puncte tari: părinţii vor disemina informaţia şi copiii vor da mai multă importanţă manifestărilor pe 

care le desfăşurăm 
Puncte slabe: posibil ca unii copii să se manifeste în mod nedorit în timpul desfăşurării activităţilor 

demonstrative 
Scopul:  
 - îmbogăţirea legăturii dintre Grădinița cu Program Prelungit nr.36(grupa mare) şi părinții 

preșcolarilor; 
 - cunoașterea părinților și a problemelor cu care se confruntă aceștia în educarea copiilor; 
 - schimbul de experiență, prin diseminarea informațiilor; 
 - prezentarea unor programe artistice cu diferite ocazii. 
Obiective: 
 - strânsa legătură dintre părinţi, copii și educatoare; 
 - desfăşurarea unor acţiuni care să marcheze marile evenimente de peste an; 
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 - schimbul de idei, din experiența proprie, prin diseminarea informației; 
 - implicarea părinților în activitățile grădiniței; 
 - participarea părinților la activitățile demonstrative susținute de educatoare. 
Grup țintă: preşcolari, cadre didactice, părinţi 
Implementarea proiectului: Prin activitatea proiectului, grădiniţa recunoaşte şi accentuează rolul 

familiei în activitatea grădiniţei, pentru crearea unui mediu sigur şi sănătos. 
Monitorizarea proiectului: înregistrarea video, fotografii, albume, postere, colaje 
Evaluarea proiectului:chestionare, fişe de lucru, program tematic 
Diseminarea rezultatelor: album cu fotografii din activitățile copiilor  
Finalizarea proiectului: albume cu poze din activitatea copiilor, expoziţia cu lucrările copiilor, 

prezentarea unui program artistic de către copii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROPUNATOR: PETRARIU CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” 

VÂNĂTORI-NEAMȚ/ GPP 
 
Construcţia celor „7 ani de acasă“ este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie de parteneri. 

Atunci când construim împreună trebuie să fim conştienţi de importanţa fiecăruia dintre noi, de ce anume 
ne leagă, cine suntem „noi“ şi cine suntem fiecare dintre noi. Ce ştim să facem şi ce putem face fiecare, 
pentru a reuşi să facem împreună. 

Rolul părinţilor este acela de a fi educatorii copilului lor. Unde şi când se termină rolul de educator 
al părinţilor? Când învăţăm, când relaţionăm, când iubim? Avem de învăţat de la copilul nostru? Când 
putem spune:“iartă-mă“!, „am greşit“? Ştim oare totul despre copilul nostru? Dar despre noi, ca părinţi? 

Ni se poate întampla şi nouă, părinţilor, să fim în dificultate: ce hotarâri luăm, cât trebuie să îi ocupăm 
timpul copilului nostru, cum determinăm nevoia de ajutor a copilului şi când îl lăsăm să îşi gestioneze 
singur eşecurile şi bucuriile? Gădiniţa şi educatorii ne pot susţine în devenirea noastră ca părinţi? Avem 
nevoie de ajutor, dar nu ştim cui să ne adresăm? 

Realitatea zilelor petrecute alături de copii ne ajutăm să ne dezvoltăm ca părinţi şi ca profesionişti!  
Orice om mare a fost copil!!! 
„Cine-l vede pe copil cum creşte? Nimeni! Numai cei care vin din altă parte spun: “Vai, ce a crescut!”. 

Dar nici mama, nici tata nu l-au văzut cum creşte. El a devenit în timp. Şi în fiecare clipă a fost ceea ce 
urma să fie.” Antoine de Saint-Exupery 

Este adevărat, devii părinte atunci când copilul se naşte şi/sau atunci când numele tău este înscris pe 
certificatul său de naştere. Ar fi o greşeală să ne limităm doar la atât. Părinţi devenim cu fiecare moment 
petrecut alături de copilul nostru, cu fiecare moment pe care îl trăim în absenţa sa, dar cu gândul la el. Ne 
este util să recunoaştem cu toţii că părinţii cresc copilul, însă copilul este în egală măsură cel care „îşi 
creşte“ părinţii: fiecare (mamă, tată sau copil) creşte şi se dezvoltă în funcţie de celălalt. 

Relaţia dintre copil şi părinte este definită ca una de dependenţă, sensul de derulare a acestei relaţii 
fiind cel de a oferi copilului stimulii necesari dobândirii independenţei. Mulţi sunt aceia care spun despre 
copil: „este mic, ce înţelege el?!“ Este adevărat, copilul este mic, însă nu şi incapabil. Are nevoie de sprijin 
pentru a creşte şi pentru a se dezvolta, pentru a-şi repera abilităţile şi pentru a-şi dezvolta competenţele. Pe 
măsură ce un copil dobândeşte abilităţi, părintele trebuie să poată şi să ştie să se retragă din demersul său 
protectiv şi să îl ajute pe copil să şi le consolideze. 

De exemplu: pentru a putea merge, sugarul are nevoie de susţinere fizică şi nu numai. Căci el are 
nevoie de încrederea că dacă va cădea, va fi susţinut, că va fi în siguranţă şi că nu va dezamăgi pe nimeni. 
Treptat, copilul va învăţa să meargă şi va renunţa singur la mâna care îl sprijină. 

Apoi, va avea nevoie doar să ştie că părintele este în apropierea sa, pentru a avea către cine să se 
îndrepte în cazul în care se va simţi în nesiguranţă. Pe parcursul acestui proces, părintele trebuie să-l pună 
pe copil în situaţia de a experimenta şi de a alege, dându-i ocazia să îşi cunoască limitele şi competenţele, 
să îşi construiască un set de valori. 

Transpus în viaţa de zi cu zi, acest lucru înseamnă că nou-născutul să fie alimentat la cerere, copilul 
mic să aibă libertatea de a alege cu ce se îmbracă azi, cu ce jucărie se joacă, cu cine se joacă, când doarme, 
iar adolescentul la ce cursuri doreşte să se înscrie, ce muzică ascultă sau cum îşi tunde parul. De asemenea, 
înseamnă ca fiecare copil să ştie care sunt reperele şi regulile familiei şi cele ale comunităţii în care trăieşte 
şi, prin extensie, care sunt valorile morale. 

Un stil de viaţă sănătos este un mod de-a trăi care e în folosul întregii familii. Cei care aleg un 
asemenea stil de viaţă sunt un model pozitiv pentru tot restul familiei, mai ales pentru copii – care au 
totodată ocazia să se dezvolte într-un mediu sănătos. Exemplul dat va contribui la sănătatea celor din jur şi 
îi va ajuta să guste din plin viaţa, acum şi în viitor. De aceea din multitudinea alimentelor care invadează 
piaţa omului trebuie să ştie să aleagă doar pe acelea care avantajează organismul său şi să cunoască 
influenţele pozitive sau negative a acestora pentru sănătatea lui. Tratând copilul ca pe o persoană, apărându-
l și acordându-i dreptul la o viață personală sănătoasă, la o dezvoltare normală, putem avea o garanție că îi 
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sunt asigurate condițiile optime de dezvoltare și că sunt prevenite situațiile în care ignoranța și lipsa 
controlului asupra unui echilibru în viață îi pun în pericol dezvoltarea sau existența. 

Familia şi grădiniţa reprezintă primele cercuri social-culturale cu care copilul intră în contact şi care 
le marchează dezvoltarea.  

Comportamentele sănătoase sunt învățate social de către copii prin observarea și imitarea adulților. 
De exemplu, alimentația, practicarea exercițiului fizic sunt comportamente care se învață din familie în 
perioada timpurie de dezvoltare și au un rol definitoriu în dezvoltarea atitudinilor și practicilor din 
perioadele ulterioare de dezvoltare și din viața adultă relaționate cu stilul de viață sănătos.  

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o 
şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, 
copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, 
familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil.  

Copilul este cel care trebuie să primească mesajul de care are întotdeauna nevoie şi anume: „Tu eşti 
important. Nevoile tale se află pe primul loc. Eu te respect şi sunt lângă tine ca să te ajut să creşti, să te 
dezvolţi”. În felul acesta a fost respectată atât demnitatea copilului, cât şi a noastră, a celor implicați în 
educația sa.  
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COLABORAREA ŞCOALĂ-FAMILIE 
 

POENAR CLAUDIA MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „DRAGOMIR HURMUZESCU”DEVA 
 
Implicarea părinţilor în susţinerea iniţiativelor şcolare, reprezintă un deziderat, în condiţiile unui stil de viaţă 

aglomerat. Rolul părinţilor nu este numai de a asigura copilului satisfacerea nevoilor biologice, ci şi de a-l integra în 
spaţiul educaţional. Pentru părinţi începerea unui an şcolar, e momentul în care ei trec de la statutul de primi educatori 
( familia fiind prima şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că rolul părinţilor în educaţia 
copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu 
cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare 
cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei. 

Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot asigura într-
o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. Cercetările realizate în 
domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu 
şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunătăţire a performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, 
precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 

 Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element 
cheie în educaţia propriilor copii. 

 Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
 Toţi copiii pot învăţa. 
 Elementul principal este copilul şi realizările sale. 
 Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 
 Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante 

şi accesibile vârstei. 
Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă de 

cealaltă.S-a constatat că există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind 
activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele: 

 să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 
 să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 
 să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 
 să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
 să întărească disciplina copiilor; 
 să comunice des şi deschis cu părinţii; 
 să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 
Studii recente au demonstrat faptul că performanţele elevilor cresc în condiţiile unei colaborări 

eficiente şcoală-familie, fapt pentru care există toate argumentele necesare în acest sens. 
 
Bibliografie: 
4. Moisin, A. (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi şcoală, Editura Didactică 

şi Pedagogică, 2007; 
5. Stahl, P. (2002), Familia şi şcoala, Ed. Paideia, Bucureşti; 
6. Stănciulescu, E. (2002), Sociologia Educaţiei familiale, vol. I –II, Ed. Polirom, Iaşi, 2002 
7. Ungureanu, M. (2012), Colaborarea şcoală-familie: condiţie a succesului şcolar: Ed. Profin, Drobeta Turnu-

Severin. 
8. Pătrăşcoiu, C. (2011), Locul şi rolul şcolii şi al familiei în educaţia copiilor, Ed. Legis, Craiova. 

9. EDUCATIA PARINTILOR IN AVANTAJUL COPIILOR[support de curs]Asociaţia CNDRU 
Eurostudy, Maramureş. 
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CEI ŞAPTE ANI DE – ACASĂ 
 

POENAR LUCIA MONICA – PROFESOR INV. PRESCOLAR 
 SC. GIMNAZIALA NIMIGEA DE JOS 

 
 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa unui copil îşi 
pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg 
„de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti 
factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la 
lumea din jur. Primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor 
imediate ale copilului. Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. 
Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar 
frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil. 

 După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. 
Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru 
părinţi este să încerce să controleze această criză şi să-i explice, calm, că în felul acesta nu va primi acea 
jucărie sau acel obiect pentru care face criza. 

 Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul începe să 
abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se 
dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. 

 Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri 
(trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile 
dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care uneori sunt greu de 
depăşit. Tot la această vârstă copiii învaţă, la început prin imitaţie, reguli de politeţe. Sunt lucruri care se 
învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei 
persoane în vârstă, va învăţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina 
de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi 
copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit. 
Începând cu vârsta preşcolară se învaţă şi formulele de adresare. Un copil care va fi învăţat de mic să se 
adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. 

 În concluzie până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită 
„acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil 
de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi 
capacitatea de relaţionare socială. 

 
CEI ŞAPTE ANI DE – ACASĂ 
 Daca esti cuviincioasa 
Si te porti frumos mereu,  
Ca ai sapte ani de-acasa,  
Sa-si dea seama, nu e greu. 
De ajuti un batranel 
Ca sa isi duca o plasa,  
Sau pe un pusti mititel,  
Ai cei sapte ani de-acasa. 
Sa fii fetita cuminte,  
Linistita, serioasa,  
Toti vor spune, ia aminte: 
"Are sapte ani de-acasa!" 
Iar atunci cand tu saluti 
Si te-nclini politicoasa,  
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Vor spune multi cunoscuti: 
"E cu sapte ani de-acasa!" 
Si la scoala, negresit,  
Tu sa fii sarguincioasa,  
Sa-nveti ce n-ai reusit,  
In cei sapte ani de-acasa! 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR: POENARU ELENA-DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GH. NICOLAU”ROMANI,  

COM. ROMANI, JUD. NEAMT 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită 
reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în 
familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul 
adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). 
Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmar, dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi 
politică a ţării sale, se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, 
care să le ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic 
induce coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de 
viaţă sănătos.Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce 
contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul 
începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele 
la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
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comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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PREGĂTIREA FAMILIEI PENTRU EDUCAȚIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, POENARU NICOLETA 
ȘCOALA GIMN. „VALERIU D. COTEA” VIDRA 

 
 Dacă din punct de vedere juridic, odată cu nașterea copilului, apar o serie de drepturi și de obligații 

asociate statutului de părinte, din punct de vedere psihologic și psihopedagogic se pune problema în ce 
măsură părinții sunt pregătiți pentru a adopta conduita parentală, cu cele mai bune efecte asupra procesului 
de creștere și educare a copilului. Care sunt metodele, procedeele educaționale folosite de către părinți, mai 
ales în perioada primilor ani de viață? Valoarea și importanța influiențelor exercitate asupra copiilor mici 
este deja de mult cunoscută și în teorie și în practică. Formula „cei șapte ani de-acasă” a devenit pentru 
mulți scala uzuală de evaluare a calității conduitei mai vârstnicilor. Mă voi referi, în continuare, la unele 
aspecte legate de întrebările formulate, deja, mai sus. 

 Care sunt principalele surse de învățare a „profesiunii” de părinte? Am pus cuvântul profesiune în 
ghilimele, deși convingerea mea este că a împlini, în bune condiții, rolulile parentale este una din cele mai 
dificile, mai importante, dar și mai nobile îndeletniciri umane. Deci, a fi părinte înseamnă să ai cunoștințe, 
deprinderi și capacități de relaționare, valori la care să aderi și care să-ți regleze conduita, orientând-o într-
o direcție predominant pozitivă, prosocială. Desigur, putem vorbi de o conduită parentală generală, ca 
model la nivel social și de o conduită parentală particulară, individuală, care înseamnă de fapt, modul 
specific de particularizare a unor aspecte normative ce țin de o anumită profesiune. 

 În ceea ce privește profesiunea de părinte, trebuie să recunoaștem că, deși există mai multe surse de 
învățare pentru fiecare individ, nu există, la nivel social, un sistem coerent și conștient de training. 
Exercitând prost obligațiile asociate statutului de părinte nu vom face rău numai celor direct influiențați, 
adică copiilor noștri, ci și urmașilor acestora. Deci, răspunderea noastră, ca părinți, este mult mai mare 
decât ne-o închipuim. 

 Strategia umanistă a lui Ginott, în lucrarea sa „Între părinți și copil” (1965), Haim Ginott insistă 
asupra unei strategii orientate în direcția îmbunătățirii comunicării dintre părinți și copii. În concepția lui, 
relațiile părinți-copii trebuie să se concentreze asupra evitării conflictelor, părinții învățând cum să asculte 
copiii și cum să câștige, în întregime, atenția acestora. De asemenea, ei trebuie să învețe cum să caute 
„înțelesurile ascunse” ale comunicărilor copiilor. 

 Conform strategiilor lui Ginott, părinții trebuie să joace un rol terapeutic și de consilier în 
comunicarea cu copiii lor. În această privință, autorul a formulat o serie de „regului”, cum ar fi: 

 Comunicarea cu copilul este bazată pe respect și îndemânare; 
 Lauda și întăririle pozitive nu trebuie să fie utilizate în exces de către părinți; 
 În abordarea conflictelor sau stresului, ce apar în interacțiunile cu copilul, Ginott spune că adulții 

trebuie să-și exprime sentimentele fără a ataca personalitatea copiilor; 
 Anumite pattern-uri ale interacțiunii părinți-copii sunt considerate de către Ginott ca fiind de 

autoapărare; 
 Copiii pot învăța, pe măsură ce cresc, să-și asume responsabilitatea pentru comportamentul lor; 
 Disciplina și responsabilitatea sunt învățate de către copii prin intermediul unor limitări rezonabile 

pe care ei pot să le înțeleagă. 
 Pedeapsa fizică este mai puțin eficientă decât comunicarea verbală. 

Pe măsură ce copilul își însușește limba, în fața sa se impun anumite cerințe, formulate de către părinți 
și educatori. Educația înseamnă tocmai un sistem unitar de cerințe, datorită cărora se formează conștiința 
și conduita copilului. 
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PRIMII 7 ANI DE VIAȚA INSEAMNA CU ADEVARAT TOTUL? 
 

PROF. POJAR LUCIA MARIANA 
 
Când vine vorba de dezvoltarea copilului, s-a spus că cele mai cruciale repere din viața unui copil 

apar la vârsta de 7 ani. De fapt, marele filozof grec Aristotel a spus cândva: „Dă-mi un copil până la 7 ani 
și îți voi arăta omul." 

Ca părinte, ducerea acestei teorii la spre realitate poate provoca valuri de anxietate. Sănătatea 
cognitivă și psihologică globală a copilului meu a fost într-adevăr determinată în primele 2.555 de zile ale 
existenței sale? 

Dar, la fel ca stilurile parentale, teoriile dezvoltării copilului pot deveni, de asemenea, învechite și 
respinse. De exemplu, în anii '40 și '50 - pediatrii credeau că hrănirea bebelușilor era mai bună decât 
alăptarea lor. Nu demult medicii credeau că părinții își „vor strica” sugarii, ținându-i prea mult în brațe. 
Astăzi, ambele teorii au fost contrazise. 

Având în vedere aceste fapte, trebuie să ne întrebăm dacă vreo cercetare recentă susține ipoteza lui 
Aristotel. Cu alte cuvinte, există un manual pentru părinți care să le asigure succesul și fericirea viitoare a 
copiilor lor? 

Ca multe aspecte ale parentingului, răspunsul nu este alb sau negru. Deși crearea unui mediu sigur 
pentru copiii noștri este esențială, condiții imperfecte precum traumatisme precoce, boli sau vătămări nu 
influențează neapărat întreaga bunăstare a copilului nostru. Așadar, primii șapte ani de viață s-ar putea să 
nu însemne totul, cel puțin nu într-un mod finit, dar studiile arată că acești șapte ani au o anumită importanță 
în dezvoltarea abilităților sociale ale copilului. 

În primii ani de viață, creierul își dezvoltă rapid sistemul de cartografiere 
Datele de la Universitatea Harvard arată că creierul se dezvoltă rapid în primii ani de viață. Înainte ca 

copiii să împlinească 3 ani, deja se formează 1 milion de conexiuni neuronale în fiecare minut. Aceste 
legături devin sistemul de cartografiere al creierului, format dintr-o combinație de natural și îngrijire, în 
special interacțiunile de tipul „servire și întoarcere”. 

În primul an de viață al bebelușului, strigătele sunt semnale comune pentru solicitarea îngrijirii. În 
acest caz interacțiunea de tipul „servire și întoarcere” este atunci când cel care îl îngrijește răspunde la 
plânsul bebelușului, hrănindu-l, schimbându-i scutecul sau leagănându-l pentru a adormi. 

Cu toate acestea, pe măsură ce sugarii devin copii mici, interacțiunile de tipul „servire și întoarcere” 
pot fi exprimate și prin jocuri. Aceste interacțiuni spun copiilor că le acordați atenție și că sunteți implicați 
în ceea ce vor ei să facă sau sa spună. Acestea pot constitui fundamentul pentru modul în care un copil 
învață normele sociale, abilitățile de comunicare și relațiile interpersonale. 

„Din neuroștiință știm că neuronii se conectează”, spune Hilary Jacobs Hendel, un psihoterapeut 
specializat în atașament și traume. „Conexiunile neuronale sunt ca rădăcinile unui copac, fundamentul din 
care se produce toată creșterea”, spune ea. 

Acest lucru face ca stresori din viață - cum ar fi grijile financiare, luptele pentru relații și bolile să 
aibă un impact puternic asupra dezvoltării copilului dumneavoastră, mai ales dacă vă întrerup serviciul și 
vă vor afecta interacțiunile. Dar, deși teama că un program de lucru prea aglomerat sau că distragerea dată 
de smartphone-uri poate provoca efecte durabile, negative, poate fi un motiv de îngrijorare, nu face pe 
nimeni un părinte rău. 

Lipsa unor indicii ocazionale ale interacțiunii de tipul „servire și întoarcere” nu va împiedica 
dezvoltarea creierului copilului nostru. Acest lucru se datorează faptului că momentele „ratate” care apar 
din când în când nu devin întotdeauna modele disfuncționale. Dar pentru părinții care au stresori continui 
în viață este important să nu neglijeze în acești ani relația cu copiii lor. Instrumentele de învățare precum 
mindfulness îi pot ajuta pe părinți să devină mai „prezenți” cu copiii lor. 

Acordând atenție momentului prezent și limitând distragerile zilnice, atenția noastră va fi focusată pe 
observarea cererilelor de conectare ale copilului nostru. Exercitarea acestei conștientizări este o abilitate 
importantă: interacțiunile de tipul „servire și întoarcere” pot afecta stilul de atașament al unui copil, afectând 
modul în care acesta dezvoltă relațiile viitoare. 

S-ar putea să nu pară aspirațional, dar părinții „sunt suficient de buni” dacă îndeplinesc nevoile fizice 
și emoționale ale copiilor, pregătindu-le masa, ducându-i la culcare în fiecare noapte, răspunzând la semne 
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de suferință și bucurându-se de momente de fericire împreună. Astfel părinții îi pot ajuta pe copii să dezvolte 
conexiuni neuronale sănătoase. 

„Așa mamă, așa fiică; așa tată, așa fiu” - aceste cuvinte vechi sună la fel de adevărate ca cele ale lui 
Aristotel.  

Ca părinți, nu putem controla fiecare aspect al bunăstării copilului nostru. Dar ceea ce putem face 
este să creștem încrederea în ei, arătându-le că suntem adulți de încredere. Le putem arăta cum gestionăm 
noi sentimentele și emoțiile puternice, astfel încât atunci când experimentează propriile relații eșuate, divorț 
sau stres la muncă, se pot gândi cum au reacționat mama sau tata când erauei mici. 
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EDUCATIA IN FAMILIE- CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

POJOGA CAMELIA 
 
 De-a lungul timpului, psihologii din intreaga lume s-au straduit sa determine modul in care parintii 

pot influenta tipul de adulti care vor deveni copiii lor, ei reusind astfel sa descopere anumite legaturi intre 
stilurile parentale si efectele acestora asupra copiilor. 

Diana Blumberg Baumrind, un renumit psiholog care s-a ocupat cu studiul stilurilor parentale, a 
considerat ca exista trei asemenea stiluri, dar in 1983, Maccoby & Martin au sugerat, in cercetarea lor, ca 
exista patru stiluri, astfel: parentingul autoritar, parentingul autoritar democratic, parentingul permisiv si 
parentingul neimplicat. 

 Parentingul autoritar se caracterizeaza, conform lui Baumrind, prin faptul ca parintii sunt 
“impunatori si orientati catre pozitia sociala si asteapta ca ordinele sa le fie executate fara nici o explicatie.” 
Aceasta inseamna ca de la copii se asteapta ca ei sa respecte un set strict de regului stabilite de catre parinti. 
De obicei, acest set de reguli exista fara nici o explicatie oferita copilului, iar esecul conformarii la sunt 
mult mai receptivi. Cel mai semnificativ este faptul ca fata de stilul autoritar, atunci cand copiii esueaza in 
a fi ascultatori, parintii ii iarta, manifestand afectiune. Acesti parinti pot fi numiti asertivi, fara a fi intruzivi 
si restrictivi. 

 Parentingul permisiv presupune ca parintii sunt mai putin exigenti. Acesti parinti isi disciplineaza 
rareori copiii si, prin urmare, sunt adesea amintiti ca fiind parinti indulgenti. Ei au foarte putine pretentii si 
asteptari de maturitate si auto-reglementare. Ei sunt non-traditionali si indulgenti, nu solicita 
comportamentul matur, permit considerabil auto-disciplina si evita confruntarea. 

 Parentingul neimplicat este stilul parintilor care aceste reguli are ca rezultat pedeapsa. 
 Parentingul autoritar democratic poate fi inteles ca o manifestare mai democratica a stilului 

autoritar. Si in acest stil, de la copii se asteapta ca sa se supuna regulilor si reglementarilor stabilite de 
parinti, insa parintii implinesc nevoile de baza ale copilului, dar altfel sunt dezinteresati de viata copilului 
lor. Ei au putine pretentii, nu sunt receptivi si comunica foarte putin cu copiii lor. In cazurile extreme de 
parenting neimplicat, nevoile copiilor sunt respinse sau neglijate de catre parinti. 

 Cel mai adesea stilurile parentale sunt combinate de catre unii parinti, acest fapt conducand la 
unicitatea fiecarei familii; este foarte important insa ca imbinarea lor sa conduca la un intreg coerent care 
sa aiba ca rezultat educarea copilului si formarea unui adult responsabil, independent, comunicativ, creativ, 
capabil de obtinerea unor rezultate ( succes sau performanta), a unui om implinit si fericit.A creste un copil 
in ziua de azi inseamna sa il pregatesti pentru viitor. Iar lumea care il astepta pe copilul tau - in afara cuibului 
cald al copilariei, necesita o pregatire mentală. De aceea, este important sa ne creștem copiii pentru a fi 
mental puternici si echipati psihic corespunzator pentru a infrunta incercarile care pot sta in calea lor. Pentru 
a se intampla asta, va trebui ca tu, ca părinte - să iti privesti cu calm copilul in momente in care se chinuie, 
isi incearcă limitele si impinge mai departe limita fricii. Pentru că acest gen de experiente stau la baza 
cresterii un unui copil puternic mental. Iată cinci reguli de aur pentru creșterea copiilor puternici din punct 
de vedere mental: 

 •Include în conversațiile voastre de zi cu, cuvinte care denumesc sentimente. Recunoaște modul în 
care te simți și ajută-ţi copiii să identifice modul în care se simt ei. Discutați despre modul în care acele 
emoții vă afectează deciziile și învaţă-i în mod proactiv cum să gestioneze acele emoții într-un mod sănătos. 

 •Când copilul tău exprimă îndoială de sine, învinuire excesivă, predicții catastrofale sau gânduri 
exagerat de negative, învaţă-l cum să gândească diferit. Arată-i cum să recunoască gândurile nefolositoare 
și cum să le privească într-un mod mai realist. 

 •Fii un model bun și arată-i copilului că uneori şi tu te comporți contrar sentimentelor tale. Spune 
lucruri de genul: "Mă simt destul de obosită acum, dar știu că este o alegere bună să merg să pregătesc cina 
pentru noi, mai degrabă decât să stau aici și să mă uit la televizor". 

 •Fă clar faptul că toată lumea are nevoie de putere mentală în viață - nu doar copiii. Vorbeşte despre 
strategii pentru a deveni mai puternici din punct de vedere mental și transformă greșelile și problemele în 
momente de învăţare. 

 .•Arată-le copiilor tăi că dezvoltarea de sine este o prioritate în viața ta și astfel o vei face o prioritate 
și în viața lor. 
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 ,,CEI 7 ANI DE ACASA ,, 
 

PROF. MIRELA POLIZACHE 
SCOALA GIMNAZIALA POTLOGI- JUDETUL DAMBOVITA 

 
 Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 

copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. 

 Primele zile de şcoală sunt un moment de schimbare în viaţa copilului. Dacă nu a mai fost într-o 
colectivitate (cămin, grădiniţă), intrarea sa în şcoală este prima lărgire importantă a mediului său social, 
mediu în care trebuie să se integreze apoi pas cu pas. 

Dar noul apare şi în activitatea lui şcolară. De la un regim de joacă, de activitate liberă, el trece dintr-
o dată la un regim de activitate dirijată, de disciplină. 

În băncile din clasele I se înşiruie fetiţe şi băieţi, toţi cam de aceeaşi vârstă, dar diferiţi din multe 
puncte de vedere. Sunt copii şi mai mari, şi mai mici, şi mai voinici, şi mai delicaţi, şi mai gălăgioşi, şi mai 
tăcuţi, unii chiar retraşi, timizi, stingheri! 

 Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici în 
felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei primite acasă, educaţie a cărei 
amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în noul său mediu şcolar. 

 Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului. De ce să se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa I cu o serie de 
deprinderi elementare pe care trebuia să şi le fi însuşit deja acasă? 

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. 

 Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii 
care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor 
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli 
educative din primii ani de viaţă a acestor copii. 

Iată de ce socotim util să vă prezentăm pe scurt ce condiţii trebuie să îndeplinească mediul familial 
pentru a asigura dezvoltarea armonioasă fizică şi neuropsihică a copilului antepreşcolar şi preşcolar. 

 În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, 
îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. 
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului. 

 La polul opus se situează dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări 
care copleşesc copilul. Aceasta este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic 
capriciu al copilului ca să-i demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un 
mic tiran, care crede că totul i se cuvine, că vrerea sa este suverană pentru toţi cei din jurul său şi va căpăta 
trăsături negative de caracter (egoism, vehemenţă, lipsă de respect etc.), trăsături care, dacă nu se 
corectează, îl vor pune în conflict cu mediul social. 

 Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc.) şi copil trebuie să se bazeze pe 
autoritate şi respect. 

 Ca şi adultul, copilul are nevoie de pauze, atât de importante pentru refacerea energiei sale creatoare. 
De aceea, programul lui nu va fi plin până la refuz, nu vom crea în jurul lui o atmosferă de veşnică încordare. 
În mod voit vom face mici pauze, pentru a se bucura de succesul său sau pentru a-şi limpezi neplăcerile 
care survin în chip firesc în procesul educativ. 

Această atitudine a educatorilor presupune mult tact, răbdare şi o bună cunoaştere a posibilităţilor de 
manifestare ale copilului. Dacă este împins de la spate în tot ceea ce face, se va produce un dezechilibru în 
funcţiile neuropsihice, stânjenind dezvoltarea copilului şi transformându-l într-o fiinţă irascibilă, nervoasă. 
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 Realizarea tuturor cerinţelor enumerate mai sus presupune existenţa unui cămin armonios, a unei 
ambianţe familiale echilibrate, bazate pe dragoste, înţelegere, respect între părinţi şi copii. În funcţie de 
relaţiile din familie se constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni, faţă de obiecte, faţă 
de îndatoriri şi se formează conduita şi caracterul lui. 

CopCert este ca educatia trebuie sa existe, doar ca fiecare copil are ritmul sau de evolutie, iar 
obligativitatea a devenit nitel desueta, asa ca la 7 ani unii copii sunt de pus in rama iar altii...mai putin. Cred 
insa ca nu trebuie sa mai facem comparatii la varsta de 7 ani. 

 
Bibliografie:  
 nu trebuie ocrotit excesiv. Bgreafier 
SECRETELE INTELIGENȚEI COPILULUI de John Medina 
EDUCAȚIA PRIN IUBIRE de Ross Campbell 
MITUL COPILULUI RĂSFĂȚAT de Alfie Kohn 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF.INV.PRIMAR POMÎRLEANU ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL ANDREI” BUHUȘI, BACAU 

 
 Este adevarat că nu prea mai există „cei 7 ani de-acasă”, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 

educaționale încă de la vârste mult mai fragede. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să 
confirme și să consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

 Când vorbim despre „cei șapte ani de acasă” ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are „cei șapte ani de acasă” ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună 
„mulţumesc”, „te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă.Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi 
afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de 
sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă 
copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi 
climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.Influenţele educative pe care familia le exercită 
asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin 
modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le 
preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, 
reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor 
despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. 

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii. Se pot creiona, evident, 
generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil 
„bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

  Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
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de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

  Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

  Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

  Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

  Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există, uneori, devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 
BIBLIOGRAFIE 
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 ȘCOALA DE ACASA  
 

 PROF. INV. PREȘC. POP ADRIANA  
 
 Înainte de a pune mana pe abecedar si de a dezlega marea taina științifică a lui unu plus unu, prima 

scoală pe care o frecventam, fără absente este cea de acasă. Înainte de a înțelege ce e viața, trăim viața așa 
cum o învățam, in familie. Lecția este de neșters si se imprima in sufletele noastre pentru tot restul spațiului 
si a existentei noastre. Deseori, ne-am întrebat: cum poate deveni familia o scoală a vieții ? Fiecare caută 
cate un răspuns. Unii considera familia ca fiind legata de cel mai natural sentiment – dragostea. Dar 
rezolvările nu țin, întotdeauna, de sentimente, ci si de înțelepciune. Alții considera familia ca fiind cel mai 
important microgrup care îndeplinește calitatea de subsistem al vieții omului. Mai târziu familia se 
emancipează de rolul sau pur biologic, adăugându-si treptat răspunderi educaționale diverse-dezvoltarea 
competentelor si a responsabilităților civice. 

 Părinții constituie pentru copii primele modele de viață si comportament. Copiii observa de mici 
comportamentul părinților, care devin modele. Modelul are o funcție orientativa in educație, de aceea 
trebuie utilizat in ansamblul mijloacelor educative la vârstele fragede, deoarece odată cu înaintarea in 
vârsta, copilul își caută singur modelele de viață si profesionale părinții au grija ca acestea sa fie cele dorite. 

 Rolul conducător in procesul de educație li au grădinița si scoală Familia trebuie sa le secondeze de 
aproape si sincer. Parintii au datoria sa-i verifice pe copii nu numai asupra modului in care își îndeplinesc 
obligațiile școlare, ci si asupra relațiilor extrașcolare. 

 Mulți părinți sunt bine intenționați in alegerea unei scoli sau a unei profesii pentru copilul lor, dar 
din prea mare dragoste pe care o poarta copiilor izvorăsc greșeli. Părinții trebuie sa înțeleagă bine relația 
dintre faptă și măsura ei educațională si ca, daca in natura sunt necesari toți factorii meteorologici, fiecare 
avandu-și rolul său, tot așa și în climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia, toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane 

 În urma dezbaterilor s-au stabilit 10 reguli pe care trebuie să le aibă în atenție, deopotrivă, părinții și 
educatoarele în vederea educării copiilor: 

 1).Să-ți iubești copilul. 
 2).Să-ți protejezi copilul.  
 3).Să fii bun exemplu pentru copilul tău. 
 4).Să te joci cu copilul tău. 
 5).Să lucrezi cu copilul tău. 
 6).Să lași copilul să dobândească singur experiențe de viață, chiar dacă suferă. 
 7).Să-i arăți copilului posibilitățile și limitele libertății umane. 
 8).Să-l înveți să fie ascultător. 
 9).Să aștepți de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de maturitate și 

propriei experiențe. 
 10).Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire ( călătorii, excursii, vacanțe, spectacole de 

familie, serbări). 
 În vederea educării copilului, sunt necesare anumite cunoștințe și calități pe care părinții trebuie să 

le dovedească, de exemplu: pricepere, simțul răspunderii, sănătate psihică și fizică. 
 Copilul se hrănește la fel ca și noi adulții, din trăiri frumoase care ne ridică deasupra cotidianului, 

trăiri care ne oferă prilejul să cunoaștem viața altor oameni și lumea. Așa cum „ bazinul se umple cu apă, 
focul se aprinde cu foc, și sufletul omului se modelează datorită sufletului altui om ” (Rabindranath Tagore, 
nimeni nu poate da decât ce are ). 

 Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de rolul ambianței familiale 
și înclinația către imitație a copilului, se adresa părinților cu îndemnul: „ Nu trebuie să faceți în fața copilului 
nimic din ceea ce nu vreți să imite .Dacă vă scapă o vorbă sau săvârșiți vreo faptă pe care i-ați prezentat-o 
drept o greșeală când a comis-o, el cu siguranță că se va apăra invocând exemplul dat de dumneavoastră și 
se pune în așa măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă veți putea atinge de el pentru a-i 
îndrepta cum trebuie greșeala respectivă”. 
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA  
 

 LICEUL TEHNOLOGIC “OCTAVIAN GOGA”, JIBOU 
PROF. INV. PRIMAR, POP ALEXANDRA-ALINA 

 
 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

 De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special. 

 Psihologul elvețian Jean Piaget a evidențiat prin teoria sa stadiile dezvoltarii copiilor de la naștere 
până la vârsta de 11-12 ani. Primele două stadii încadrându-se în perioada celor 7 ani de acasă. 

 Primul stadiu, cel senzoriomotor se extinde pe durata primilor 2 ani de viață, iar numele acestuia 
derivă din caracteristicile lui principale: inițial copiii cunosc lumea prin acțiunile pe care le realizează 
asupra mediului. Bebelușii depind de mijloacele senzoriale și motorii de învățare și înțelegere a lumii prin 
apucat, supt, privire, lovire, mușcare. Structurile cognitive sunt bazate pe acțiuni devenind tot mai complexe 
și mai coordonate. Doar în partea finală a acestei perioade acțiunile vor fi interiorizate pentru a forma 
primele simboluri reprezentaționale. Educarea propriu-zisă a copiilor de către părinte începe mai târziu, în 
această perioadă ei își formează prerechizitele de care vor avea nevoie ulterior. 

 În stadiul preoperațional copiii sunt capabili să utilizeze simboluri ( cuvinte, imagini mentale ) în 
încercarea de a înțelege lumea. Devine posibil jocul imaginativ, copiii reușind să realizeze distincția între 
fantezie și realitate. Gîndirea este egocentrică și doar la sfârșitul perioadei vor putea să ia în considerare 
punctul de vedere al celorlalți. Una din modalitățile prin care copilul învață în această perioadă se realizează 
prin imitarea adultului, în acest fel evidențiindu-se rolul părintelui în educația copilului, acela de model de 
urmat. 

 Prima experiență a copiilor cu relațiile are loc, în general, în familie. Acest grup mic și intim este 
cadrul de bază în care cei mai mulți copii sunt introduși în viața socială, unde sunt dobândite regulile 
comportamentului interpersonal și care va continua să le servească drept bază de securitate atunci când 
întâlnesc lumea din afară, care adesea induce confuzie. În lumina multiplelor modificări sociale care au 
avut loc în ultimii aproximativ 50 de ani- divorțul, familiile monoparentale, mamele angajate în câmpul 
muncii, inversarea rolurilor între soț și soție cuplurile homosexuale, familiile vitrege și combinate- este 
evident că nu mai putem defini familia la fel de îngust cum o făceam odată, iar implicațiile pe care le au 
aceste variațiuni ale formelor familiale asupra dezvoltării copiilor au devenit o arie majoră de interogații. 

 Părinții, ca primi educatori ai copilului, trebuie să aibă o deosebită grijă asupra comportamentului, 
limbajului, gesturilor pe care le afișează în preajma copiilor. Aceștia nu trebuie să se axeze doar asupra 
propriilor conduite ci și asupra conținuturilor cu care intră copiii lor în contact și anume mass-media și 
asupra persoanelor cu care copiii lor interacționează.  

 De-a lungul timpului semnificația expresiei ,,cei șapte ani de acasă” a avut de suferit mai multe 
modificări. În trecut să ai ,,cei șapte ani de acasă” însemna să fii manierat: să saluți, să spui ,,Te rog „ și 
,,Mulțumesc” să fii politicos, să îi asculți pe părinți, să nu răspunzi obraznic, în timp ce azi pe lângă toate 
acestea, copiilor li se cere să facă mai mult decât pot ei realiza pentru vârsta lor și anume învățarea anumitor 
concepte cum ar fi scrisul, cititul, calculul matematic încă de la o vârstă timpurie; sporturi; dansuri; muzică 
etc. toate acestea pentru a ține pasul cu societatea în care se află. Schimbări au intervenit și la nivelul 
persoanelor care au supravegheat asupra creșterii copilului. Mai demult mama era cea care se ocupa mai 
mult de creșterea, îngrijirea, educarea copilului, în timp ce tatăl era suportul financiar al familiei. În ziua de 
azi, pentru a face față cheltuielilor și a duce un trai cat mai decent, este necesar ca ambii părinți să 
muncească, lăsându-și copilul în grija bunicilor, bonelor sau a altor rudenii care de cele mai multe ori nu 
sunt în stare să îi ofere acestuia o bună educație. Cândva, copiii își satisfăceau nevoia de curiozitate și de 
explorare interacționând cu alți copii și jucându-se diferite jocuri în diferite medii ( în livadă, în curte, în 
luminiș, pe câmp) indiferent de condițiile meteorologice, ceea ce conducea la o bună menținere a sănătății 
și de călire a organismului. Astăzi, cei mici sunt acaparați de multitudinea de gadget-uri apărute pe piață. 

1511

 



Datorită acestora, ei petrec majoritatea timpului închiși în casă în fața micului ecran, plasându-se într-o 
realitate virtuală. 

 Pe măsură ce cresc, copiii formează relații interpersonale mai variate. Dintre acestea, legăturile cu 
copiii de aceeași vârstă joacă un rol semnificativ în viața lor. Asumția veche conform căreia doar părinții 
contează pentru dezvoltarea psihologică nu se susține: în toate culturile copiii petrec mult timp în compania 
altor copii; în plus, de la o vârstă destul de timpurie se află mai mult în compania copiilor decât a adulților. 
Acest lucru sugerează că relațiile cu partenerii de aceeași vârstă pot să aibă o influență notabilă asupra 
diferitelor forme de comportament și gândire.  

 În concluzie, cei mai reprezentativi factori în dezvoltarea așa zisă a competențelor, atitudinilor, 
valorilor, comportamentelor, care constituie ,,cei șapte ani de acasă” sunt familia, în special părinții și 
interacțiunile pe care le realizează cu copiii de aceași vârstă.  

 
 BIBLIOGRAFIE:  
Schaffer, R. (2010). Introducere în psihologia copilului. Cluj-Napoca: Editura ASCR 
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 CEI 7 ANI DE ACASĂ ȘI IMPORTANȚA LOR 
 

PROF. POP CRISTINA FLORINA  
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SPERANȚA” 

ZALĂU 
 
 Care e primul lucru care ne vine în minte atunci când auzim expresia ,,cei 7 ani de acasă”? Eu cred 

că această expresie este folosită frecvent cu partea de negație în față: NU are cei șapte ani de acasă. Cel 
mai des ne referim la copii, atunci când ne gândim că nu sunt educați corect, că nu sunt politicoși; dar nu 
este exclusă nici situația în care această expresie este folosită când îi avem în vedere pe adulți. Atunci ne 
referim la faptul că nu ne place comportamentul acelei persoane sau atitudinea de care dă dovadă.  

În zilele noastre e foarte greu să definim această expresie și asta se datorează și faptului că ritmul de 
viață este mult mai alert acum decât în perioada în care noi eram copii. Acum copiii petrec foarte puțin timp 
acasă cu părinții, și asta și datorită faptului că sunt incluși în diferite forme educaționale chiar de la vârste 
foarte fragede. Totuși, având în vedere cele spuse mai înainte, normele de conduită se învață în familie. 
Școala nu face altceva decât să confirme și să consolideze normele care se presupune că au fost deja 
deprinse din familie. 

Expresia ,,cei 7 ani de acasă” cuprinde tot bagajul de cunoștințe, atitudini, comportamente și 
deprinderi care au fost acumulate de către copil în primii șapte ani de viață. În această perioadă copilul are 
o capacitate foarte mare de a acumula informații, de a memora și de a-și însuși diferite atitudini și 
comportamente. Această perioadă de timp cuprinde ,,culmea achizițiilor”, influența pe care membrii 
familiei o au asupra copilului fiind foarte importantă. Părinții sunt pentru copii cel mai bun model de urmat, 
de aceea de multe ori vom auzi un copil spunând că vrea să fie ca și mama. Nu este de ajuns ca să ne 
controlăm comportamentul și limbajul când suntem în prezența copilului, ci și unele sentimente sau dorințe. 
De exemplu, părinții trebuie să fie atenți cum își exprimă furia, pentru că și copilul va încerca să aibă același 
mod de exprimare. Când ne referim la partea de educație care îi revine familiei în primii 7 ani de viață ai 
copilului putem enumera câteva lucruri esențiale pe care dorim ca fiecare copil să le îndeplinească, pentru 
a fi ,,un copil bine crescut” sau ,,un copil bine educat”: 

 salutul - este prima normă de conduită care se învață în familie, în funcție de vârstă aceasta se face 
prin fluturarea mâinii și continuând cu ,,bună ziua”; 

 comportamentul cu prietenii - dacă un copil este ,,bine crescut” atunci, chiar dacă se află în 
compania prietenilor săi, și nu a unui adult, el tot își va respecta partenerii de joacă, va înțelege regulile 
jocului și le va respecta; 

 comportamentul în public - un copil bine educat va ști să răspundă la întrebările care îi vor fi 
adresate și va susține la rândul lui conversația, își va aștepta rândul fără să îl întrerupă pe cel care vorbește; 

 manierele la masă - un copil care va da dovadă de o bună creștere va folosi eficient tacâmurile și 
îi va respecta pe cei cu care ia masa, dar și pe cel care servește la masă; 

 recunoașterea greșelilor - trebuie să recunoaștem că de multe ori și nouă ca și adulți ne este foarte 
greu să facem acest lucru, însă ,,Îmi pare rău” sau ,,Te rog” sunt expresii magice, care pentru a le putea 
folosi copiii trebuie să le audă și din partea noastră. Puterea exemplului este cum spuneam și mai sus 
esențială în această perioadă de dezvoltare a copiilor. Făcând acest lucru, folosind aceste expresii magice, 
copiii vor învăța că recunoașterea unei greșeli și sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de 
slăbiciune, ci dimpotrivă, sunt un semn de respect față de persoana căreia i le adresezi. 

 înțelegerea normelor sociale - cu ajutorul părinților copilul va deprinde prin imitație și practică 
suficientă, ceea ce se face și ceea ce nu se face în societate sau mai pe înțelesul lui ceea ce ai voie și ceea 
ce nu ai voie să faci atunci când ești în afara locuinței tale. Trebuie să cunoască și să aplice unele reguli 
nescrise ale societății în care trăim. De exemplu, dacă mergem la medic sau la magazin trebuie să ne 
așteptăm rândul, nu putem pur și simplu să mergem în fața celor care deja sunt acolo și așteaptă de un 
anumit timp. Dacă mergem în parc și copilul dorește să folosească leagănul, dar în același timp un alt copil 
îl folosește, atunci trebuie să folosească iar cuvintele magice te rog și multumesc. Nu facem zgomot în ora 
de liniște, respectăm simbolurile, valorile și credințele noastre și ale celor de lângă noi. 
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 tact și toleranță - întotdeauna un copil bine crescut va învăța de la părinți că a râde de slăbiciunea, 
defectul fizic sau de orice tip de dizabilitate a cuiva spune ceva în primul rând despre noi, acest lucru ne 
descalifică pe noi ca și persoane. Întotdeauna va fi capabil să facă diferența în timp, între râsul sănătos și 
spiritul de glumă și râsul care jignește și care deschide răni. Îl va evita pe cel din urmă. 

 să știe să piardă, dar și să câștige cu eleganță - fără a-l umili pe cel care a pierdut. 
Unele din însușirile care sunt dobândite în această perioadă de 7 ani devin stabile pentru tot restul 

vieții, cum ar fi de exemplu: altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini care îi sunt 
încredințate, spiritul de competiție și așa mai departe. Alte însușiri vor influența dezvoltarea de mai târziu. 
Dacă un copil va fi permanent criticat și pedepsit se va adapta destul de greu într-un grup, nu va reuși să 
aibă încredere în forțele proprii și va avea tendința să încalce unele reguli. De aceea să nu uităm că înainte 
de a judeca o persoană și de a-i pune o etichetă, trebuie să ne gândim puțin mai mult la ceea ce se ascunde 
în spatele unei atitudini sau a unui anumit comportament care nu a fost acceptat de ceilalți. 

Trebuie să fim conștienți că tot ceea ce am enumerat mai sus nu este rezultatul unei munci de o zi, ci 
rezultatul unor ani de experiențe cu încercări, reușite și eșecuri de multe ori. Nu întotdeauna un copil va 
avea comportamentul dorit, vor fi și situații și zile în care vor exista devieri de la acest comportament, 
atunci o să ni se pară că tot ceea ce am încercat să le insuflăm va fi în zadar și că toate lecțiile pe care ne-
am străduit să i le predăm au trecut pe lângă el fără să lase nici măcar o urmă semnificativă. Dacă părinții 
vor fi perseverenți prin exemplu personal și prin efort susținut, vom vedea că roadele mult așteptate nu vor 
întârzia să apară. Educația trebuie să existe, doar că trebuie să fim conștienți că fiecare copil are ritmul său 
de evoluție, așa că se poate întâmpla ca la 7 ani unii copii să fie buni de pus în ,,ramă”, iar alții ... mai puțin 
cooperanți, să zicem. Cred însă cu tărie că nu trebuie să facem comparații între copii, chiar dacă alții le fac. 

Eu cred că cei 7 ani de acasă se referă și la existența mai multor reguli pe care un copil trebuie să le 
învețe de la părinți până când vor merge la școală, chiar dacă suntem nevoiți să repetăm aceste reguli și 
după vârsta de 7 ani. Iată câteva exemple de reguli: 

- să îi respecți pe cei din jurul tău 
- să nu vorbești urât 
- să dai bună ziua și la revedere 
- să spui cuvintele magice când dorești să obții ceva: te rog și mulțumesc 
- să nu vorbești cu gura plină 
- să spui întotdeauna adevărul, să nu minți 
- să nu te scobești în nas sau la dinți când vorbești cu cineva 
- să nu fii agresiv 
- să nu scuipi pe stradă și să nu arunci lucruri pe jos 
- să îți asumi responsabilitatea pentru ce faci 
- să asculți pe cineva când îți vorbește 
- să te speli pe mâini când intri în casă sau după ce ai fost la toaletă 
- să nu te urci încălțat în pat 
- să te speli pe dinți dimineața și seara … etc. 
Toate aceste lucruri copiii le vor învăța prin copierea părinților și a educatorilor, de aceea noi ca și 

adulți trebuie să ne străduim să le dăm un bun exemplu. 
 ,,O fi viața scurtă, dar timp pentru bune maniere există întotdeauna”. 
 
Bibliografie: 
1. Ciofu, Carmen (1998) – Interacțiunea părinți-copii, Editura Medicală Amaltea 
2. Danion, Vasile (2012) – Cum să ne creștem copiii?, Editura Sophia, București 
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IMPORTANȚA „CELOR 7 ANI DE ACASĂ„ 
 

 PROF. INV PRIMAR POP DOINA NICOLETA  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRUSTURI 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

 Atât școala cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului.Asadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile 
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. 
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre 
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare 
spre bine sau spre rău.  

Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de 
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre exemplu, dacă acesta 
aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face oo faptă bună.  

Modelul părinților se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a 
văzut la mama sau tatăl său (cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa 
corect copiii, trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții. Astfel vom fi un model moral bun de 
urmat de către proprii noștri copii. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul și se explice 
de fiecare dată hotărârile pe care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi prevenite acele 
conficte de mai târziu dintre voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării 
și supărării față de părinți și a împotrivirii lor față de orice autoritate. 

De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu. 

Alteorie mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să 
stabilească limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în 
relația cu copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. 
Regulile și limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă 
adesea regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli 
însă împiedică dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi 
explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi. 

Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur. 
 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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CEI 7 ANI DE-ACASĂ 
 

POP ELENA MELANIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ADAM NICOLAE” ARAD 

 
„Arată-mi un copil până la vârsta de 7 ani și îți voi spune cum va fi când va ajunge adult”. 

Aristotel  
Orice părinte își doreste să aibă un copil care să fie model pentru ceilalti copii în mediul social, 

familial, la şcoală, pe terenul de sport, sau în multe alte situații. 
Începând cu primii ani de viață, părintele este un prim model educațional. Este important ca părinții, 

să se implice cât mai mult în educația copiilor lor, din primii ani de viață.  
Copilul este dependent de membrii care formează familia, în special de părinți. Relația dintre un 

părinte și copilul său, în prima perioadă a vieții trebuie să se bazeze pe capacitatea părintelui de a-i fi 
aproape copilului. Asta îi va influența personalitatea copilului pe viață. Felul în care părintele rezolvă un 
conflict sau felul cum rezolvă o problemă va fi modelul preluat de copil în propriile conflicte. Atunci când 
greşeşte este important să vorbim cu copilul despre iertare, moralitate, regulă şi datorie. Copilul va percepe 
diferenţa dintre bine şi rău dintre un lucru corect şi unul incorect. 

Savanții afirmă că în primii ani de viață, creierul copilului se dezvoltă rapid. Sunt dobândite 
principalele motivații și deprinderi ale viitorului adult. Copilul memorează și asimilează rapid informații, 
își dezvoltă limbajul și gândirea. Studiile arată că acești șapte ani au cea mai mare importantă în dezvoltarea 
abilităților sociale ale copilului. 

În primii ani, copilul va copia doar comportamentele pozitive. Își dezvoltă anumite abilitati sociale si 
personale El învață să se exprime correct, să se comporte corect cu cei din jurul său, să se bucure, să își 
ceară iertare, să multumească când primește ceva, să spună ”te rog” când cere un anumit lucru. 

 Copilul trebuie invatat de mic sa nu minta si să își asume responsabilitatea faptelor pe care le face. 
Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, una din perioadele de intensă dezvoltare 
psihică. 

Creşterea stimei de sine este foarte importantă în dezvoltare afectivă la copii. Ei au nevoie de atenție, 
să simtă ca este protejat, respectat. Are nevoie de afecţiune necondiţionată fizică, și verbală, din partea 
adulțior, de optimism și încredere, să nu se simtă răniț sau respins pentru ca în viitor să poată face față unei 
situații dificile. 

Inteligența emoțională a devenit una dintre cele mai puternice arme pentru educația copiilor în epoca 
modernă și este considerată, de foarte mulți specialiști, chiar mai importantă decât cea cognitivă. Inteligența 
emoțională este important pentru copil încă din primii ani de viață, pentru că îl ajută să se cunoască mai 
bine și să-și înțeleagă emoțiile pentru a le folosi în mod constructiv. 

Educaţia este factorul decisiv care acţionează asupra copilului. Acest proces permanent şi continuu 
nu se referă doar la educaţia intelectuală (informativă şi formativă) care se realizează în instituţii de 
învăţământ, ci la toate influenţele care modelează copilul în vederea creării unei personalităţi cât mai 
armonios structurate. Educaţia trebuie să asigure adaptarea optimă a copilului la cerinţele societăţii, 
bazându-se pe potenţialul individual.  

Peterson afirmă că ”dacă nu îți vei educa tu însuți copilul, atunci o va face viața. Și o va face fără 
mila și dragostea părintească”. 

Iezuiții, timp de 4 secole, spuneau cu mare încredere (și oamenii nu înțelegeau): „Dați-ne un copil, 
înainte de a împlini 7 ani și noi vom arăta de ce este în stare!”.  

 
Bibliografie: 
1. Beznea, N., Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional, în Învăţământul primar, nr. 1-2, 

Editura Miniped, Bucureşti, 2005. 
2. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
3. Allport, G. W., Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  
5. www.copii.ro  
6. www.scribd.com  
7. www.didactic.ro  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
LITERATURA PENTRU COPII 

 
PROF. INV. PRIMAR POP ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA SOMUȘCA – STRUCTURA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA – JUD. BACAU 

 
Trecând peste prejudecăți, etichetări și legende literatura pentru copii este un fenomen profund 

deoarece „există încă de la ivirea mitului, își născocește și diversifică necontenit formele, încărcătura, 
instrumentalitatea lăudată sau ignorată de cartografii de specialitate, ea nu se rușinează să ocupe, ca și apa 
mărilor o întindere mult mai mare decât continentele beletristicii adulților”32F

33. 
Consider că literatura a fost spusă apoi scrisă pentru copii, pentru educarea și formarea lor ca oameni. 

Să nu uităm de învățătorul Ion Creangă, care mai întâi povestea copiilor săi din clasă poveștile sau amintirile 
sale, apoi le scria, pentru a nu fi uitate. Cartea Povești. Povestiri. Amintiri scrisă de I. Creangă o găsim 
aproape în toate bibliotecile copiilor din țara noastră. 

Conceptul de literatură pentru copii este folosit în două accepțiuni potrivit autorilor D. Gherghina și 
I. Buzași33F

34:  
a. Disciplină de învățământ care prezintă în planurile unităților care pregătesc învățătoare, 

educatoare, institutori și profesori de literatură pentru gimnaziu, adică în liceele pedagogice, în colegiile 
universitare de institutori și în facultățile de filologie;  

b. literatura pentru copii cuprinde totalitatea operelor literare aparținând deopotrivă literaturii 
naționale și universale, culte sau populare, care sunt utilizate în procesul de învățământ din etapa preșcolară, 
primară și gimnazială, în scopul realizării tuturor laturilor educației (cu excepția educației fizice). 

Adevărata Literatură pentru copii se validează ca un ansamblu de produse și producții literare care 
circulă pe piața literară. 

„Se operează aici cu două categorii de referință, precizează A. Rogojinaru: 
- Literatura pentru copii (și tineret), produs și instituție literară cu recunoaștere editorială și de public, 

dar marginalizate de critică și de istoria literaturii. 
-un gen Literatura pentru copii, mod de producere (receptare) a unor forme de expresie (și de 

expresivitate) realizate în literatura pentru copii, demonstrabil datorită actualizărilor lui contextuale sau 
conjuncturale (în perioade istorice, pe arii culturale, sub incidența anumitor dispoziții mentale etc.) și 
definibil în termeni de regim de expresie sau de comunicare într-o cultură cu public diversificat”34F

35.  
Adela Rogojinaru surprinde cel mai bine și insistă asupra faptului că Literatura pentru copii „este 

aleasă și/sau creată de copii”35F

36, căci ea are o cale proprie în literatură, acea literatură a începutului de drum. 
„Literatura pentru copii și tineret reprezintă ceea ce un lector desemnează drept cărțile începutului 

de drum, cărțile pe care se bizuie cultura sa generală, nu atât în cunoștințe cât mai ales în valori și 
componente fundamentale. Contrar poziției didactice, care moralizează excesiv, pentru a impune norme 
indiscutabile, literatura pentru copii pune în circulație valori și modalități de gândire prin intermediul 
ficțiunii, evaziunii adeseori absurdului”36F

37.  
Trezirea interesului copiilor pentru literatură este un obiectiv fundamental pentru a trăi și înțelege 

minunata lume a poveștilor, basmelor și poeziilor, știind că viețuim într-o epocă în care televiziunea și 
internetul pătrund puternic în mediul nostru, dar mai ales a școlarului mic, influențele fiind nu întotdeauna 
bune pentru evoluția lui, timpul fiind limitat să citească o carte de povești sau de poezii. 

În concluzie, conceptul literatură pentru copii ca definiție, după cum am notat are mai multe 
accepțiuni, dar toate au în centru formarea și dezvoltarea copilului, necesară pentru evoluția lui în societate. 

33 Ibidem, p.8. 
34 Dumitru Gherghia, Ion Buzași, Maria Turean, Ioan Dănilă, Literatura pentru copii și adolescenți, Curs practic cu noțiuni de 
teorie literară, Antologie de texte epice în proză, Editura Didactica Nova, Craiova, 2008, p.23. 
35 Adela Rogojinaru, O introducere în literatura pentru copii, București, Editura Oscarprint, 1999, p.16. 
36 Adela Rogojinaru, O introducere în literatura pentru copii, București, Editura Oscarprint, 1999, p.19. 
37 Ibidem, p. 20. 
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Calea propusă în titlul lucrării, în predarea literaturii pentru copii, propune participarea copilului în 
viața literaturii scrisă pentru el și dorința copilului de a spune, chiar scrie, ce îi place din această literatură 
cu care a luat și ia contact în meniul lui școlar sau familiar. Pe scena ideală a minții fiecărui copil joacă 
personajul său iubit care îi dă aripi să se afirme, să se exprime liber și încrezător în viață, fără prejudecăți, 
cu încrederea în lumea celor mari. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
SĂ CITIM 20 MINUTE COPIILOR 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR POP ELENA,  

 GRĂD. CU P.P. NR. 2 – BISTRIȚA 
 
Succesul la școală și, mai târziu, în viață, începe acasă cu cele 20 de minute de lectură zilnică 

împreună cu copilul. Copiii cărora li se citește începând de la vârste mici vor învăța să citească mai ușor și 
mai repede decât cei cărora nu li s-a citit. Să le citim copiilor este cea mai ușoară și mai puțin costisitoare 
metodă prin care îi putem ajuta să aibă succes la școală. Este unul dintre cele mai importante lucruri pe care 
le pot face părinții.  

 Copiii învață să citească la școală, dar, de multe ori, asociază cititul cu lecțiile și nu cu o activitate 
distractivă. De departe, cea mai eficientă metodă de a-i încuraja pe copii să iubească cărțile și cititul este să 
li se citeasă de mici, și, cu cât se începe mai devreme, cu atât șansele de succes sunt mai mari. 

La ce e bun cititul? 
a) Cititul e o plăcere, nu e o obligație. El implică o calitate esențială a omului, aceea de a visa, 

de a-și închipui, de a lega semne și semnificații împreună și de a ajunge la un alt rezultat. E o plăcere, 
așa cum sunt joaca, iubirea, odihna, râsul, visarea, călătoria, invenția. 

b) Cel care citește câștigă întotdeauna ceva: un soi de ochelari, un soi de pâlnie acustică, un 
potențiator de gust și așternuturi de mătase. Pe scurt, viața lui e mai bogată decât a celui care nu 
citește. Este în două-trei locuri deodată, este contemporan cu trecutul și viitorul. Mai mult, cel care 
citește poate fi, concomitent, bărbat și femeie, tânăr și bătrân, trist și vesel. 

c) Cel care citește înțelege mai repede. Literatura este despre natura umană, astfel încât poate 
ghici mai ușor ce se ascunde în spatele cuvintelor și expresiilor. Înțelege mai repede atât tristețea, cât 
și bucuria celuilalt și poate deosebi rapid adevărul de minciună. 

d) Are întotdeauna cuvintele la el, pentru că prin memoria lui circulă cei mai mari scriitori ai 
lumii, care au inventat și descris evenimente și întâmplări înainte ca ele să se fi produs. 

e) Are mai multe idei, pentru că, plimbat prin viețile a mii de personaje, poate face tot mai multe 
conexiuni și poate dezlega enigme. Nu întâmplător marii savanți și marii descoperitori au fost niște 
cititori înrăiți. 

f) Se ferește de locurile comune, de judecățile pripite și are oroare de mitocănie, prostie și 
aroganță. Calități rare, dar atât de liniștitoare pentru el ca individ. 

g) Recunoaște înaintea tuturor pericolul, cunoaște, înaintea tuturor, rezolvarea unor drame și 
enigme omenești, tocmai pentru că le-a văzut descrise în amănunt. Capacitatea de a reacționa și de a 
izbândi e sporită, ca și cum s-ar fi antrenat la sala de forță. 

h) Are un spirit critic dezvoltat. Nu i se pot servi gogoși, falsuri și notorietăți fabricate, nu 
marșează la gândirea de-a gata. Le cunoaște în amănunt. 

i) Cititul te transformă într-un detectiv. Indiferent dacă ai să cauți criminalul, aur sau viață pe 
Marte. 

j) Visează mai mult și mai frumos. Numai cei care visează mult pot înțelege de ce e acesta un 
avantaj. 

k) Lumea cărților e întotdeauna diferită de lumea celorlalți, chiar dacă textul citit e același. A 
citi te face diferit, în orice lume, oricând. Poate nu mai fericit, dar cu valori mai sigure. 

Există o legătură strânsă între jocuri și lectură: cititul chiar este o joacă, deoarece aprinde imaginația 
copiilor. 

Generații întregi de adulți își amintesc, fără îndoială, jocurile din copilărie inspirate de cărți: 
joaca de-a indienii, de-a detectivii, de-a pirații... Înainte de calculatoare și de consolele video, cărțile 
și jocurile de masă au fost sursa de inspirație pentru copiii de acum trei-patru decenii. 

Există o legătură strânsă între jocuri și lectură. În primul rând, jocurile sunt unele dintre cele mai 
eficiente strategii prin care copiii învață să vorbească și, mai apoi, să citească, lucru observat încă de 
la sfârșitul secolului al XVII-lea de către filozoful englez John Locke. 
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Dobândirea de noi abilități – precum cititul și nu numai – depinde și de calitatea stimulilor la 
care sunt expuși copiii. În general, joaca este esențială pentru dezvoltarea celor mici, deoarece 
„stimulează facultățile senzoriale și motorii, activează un sistem mental de recompensare și solicită 
cortexul prefrontal, unde sunt localizați centrii nervoși responsabili de planificare și decizie”. 

Jocurile reprezintă, așadar, o modalitate excelentă nu doar de a-i apropia pe copii de lectură, dar 
și de a-i învăța să vorbească. Copiii învață cuvinte și să formeze propoziții prin imitație și joc. În 
intervalul de vârstă în care are loc achiziția limbajului, creierul copiilor funcționează ca un „aspirator 
lexical”, astfel că ei învață, în medie, un cuvânt nou la fiecare două ore. 

Există, pe internet, numeroase resurse educaționale gratuite, cu jocuri verbale destinate copiilor 
de toate vârstele, care îi pot ajuta pe părinți sau învățători să le dezvolte celor mici vocabularul. Iar 
jocurile imaginative la care adulții iau parte alături de cei mici – cum ar fi, de exemplu, inventarea 
„pe loc” de noi povești, plecând de la cele deja citite – contribuie la dezvoltarea atenției și concentrării, 
dar și la stimularea imaginației. 

Pe de altă parte, relația funcționează și în sens invers. Cititul chiar este o joacă, deoarece pune 
la lucru imaginația. „Spre deosebire de poveștile transmise prin intermediul altor medii – TV, filme, 
jocuri pe computer – textul scris este mai solicitant”, spune un articol din publicația Psychology 
Today. „Deoarece avem la dispoziție doar cuvintele, noi și copiii noștri deopotrivă suntem nevoiți să 
reconstruim în minte priveliștile, sunetele, gusturile, sentimentele etc. care alcătuiesc povestea.” Iar 
mai departe, cu ajutorul imaginației, spune psihologul Sally Goddard Blythe, copiii își pot dezvolta 
„abilitățile de rezolvare de probleme, de a imagina noi posibilități, de a vedea și de a exista, care la 
rândul lor contribuie la dezvoltarea unor facultăți importante ce țin de gândirea critică, facultăți ce le 
vor fi de ajutor pe tot parcursul vieții.” 

Cercetătorii de la Cincinnati Children’s Hospital au făcut un studiu legat de ce se întâmplă în 
creierul copilului când i se citesc povești. Au folosit 3 variante: poveste audio, poveste și animație și 
poveste cu ilustrații. Au descoperit că poveștile însoțite de ilustrații sunt cele mai benefice pentru creierul 
copilului, cele care îl ajută să folosească și să conecteze toate zonele creierului: vederea, percepția, 
imaginația, limbajul etc. 

Varianta cu animație oferea o stimulare prea intensă care nu ajută la formarea de conexiuni noi prin 
înțelegere, iar cea audio oferea prea puțini stimuli și cerea un efort în plus de la copil pentru înțelegere. 

 Atunci când le citim copiilor dintr-o carte ilustrată, echilibrul este perfect și îi ajutăm să aducă la 
viață imaginile și poveștile din cărți. Cercetătorii au arătat că părintele care citește copilului creează o 
conexiune emoțională benefică de ambele părți. 

Ce arată studiile în domeniu? 
• Copiii în situații vulnerabile (sărăcie) cărora li s-a citit zilnic au fost mult mai puțin hiperactivi 
• Minim 15 minute pe zi de citit împreună cu părinții este de o importantă mare în dezvoltarea 

copiilor, mental, social, emoțional.  
• S-a constatat prin studii că mulți părinți nu le citesc zilnic copiilor după vârstă de 6 ani. Asta îi face 

pe mulți copii să renunțe la citit. Și copiii mari au nevoie să li se citească cu voce tare. 
• Părinții trebuie încurajați să îi întrebe pe copii despre ce se întâmplă în poveste ca să le stimuleze 

capacitatea de înțelegere și imaginația.  
• De evitat să condiționăm cititul cu pedepse sau recompense. Importanța lecturii este mult prea mare 

pentru a o lega de alte activități. Dacă copilului i se citește în mod constant, el va iubi cu siguranță cărțile. 
Exercițiul acesta al lecturii a fost, cum ziceam și mai sus, mai degrabă de interacțiune și de 

stabilire a unei comunicări. Important e, la vârsta asta, actul în sine, mai degrabă decât semnificația 
poveștilor. Cum spuneam, importantă mi se pare comunicarea cu copilul și interacțiunea, iar fiecare 
părinte ar trebui să fie atent la relația pe care și-o construiește cu copilul său. Ca oameni, avem nevoie 
de povești ca să ne dezvoltăm, doar că nu toți manifestăm această nevoie în același timp. E posibil ca 
unii copii să nu fie de la început atrași spre lectură și atunci părintele poate să mai aștepte puțin până 
să înceapă să facă asta. Poate începe prin a-i spune povești, ca un fel de joacă, în loc să i le citească și 
de aici să înceapă să-i cultive interesul. Cultivarea plăcerii cititului depinde, la început, de părinte, dar 
e important ca acest obicei să fie făcut din plăcere, nu din obligație și, mai ales, nu uitați de puterea 
exemplului: un copil-cititor se crește de un părinte-cititor. 
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Copiii cărora li se citește de mici vor învăța să fie ei înșiși buni cititori. Cu cât li se citește mai mult, 
cu atât sunt mai interesați să învețe să citească. Important este ca și copilul să ajungă să deschidă o carte de 
plăcere, singur, fără să-i spună părintele și fără să i se spună de la școală. 

Cititul zilnic copiilor: 
- contribuie la crearea unei relații strânse între copii și adulți; 
- ajută la dezvoltarea capacității de exprimare, a memoriei, a creativității si a premiselor citirii și 

scrierii; 
- îi expune pe copii la cuvinte noi și îi învață structura gramaticală corectă a limbii;  
- îi ajută să învețe să gândească și îmbunătățește capacitatea de concentrare; 
- îi ajută să învețe mai ușor și să aibă succes la școală; 
- îi învață valori morale,  
- previne excesul de televizor sau calculator. 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR POP ILEANA SILVIA  
ȘCOALA PROFESIONALĂ VIȘEU DE SUS,  

MARAMUREȘ 
 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate,  
şi de felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului 

adult!” Danion Vasile  
 
 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 

OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii 

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. 

 Daca spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 
să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
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acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 

1524

 



SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ PREȚUIM FAMILIA 
 

 CSEI „ SPERANȚA” ZALĂU 
PROF. POP IULIA EMANUELA 

 
Familia este instituţia în care se formează, se construieşte personalitatea. Copilul va deveni un viitor 

adult cu sau fără inhibiţii, iar copilul va învăţa să comunice asertiv sau nu, va căpăta încredere în sine sau 
nu, va învăţa să fiesuspicios sau să aibă încredere în sine. La această vârstă se va şlefui OMUL.  

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

 Astfel, părinţii sunt cei care modelează personalitatea copilului, îi oferă modele şi anume repere. Aşa 
cum partenerii de viaţă vor comunica între ei, la fel va comunica şi copilul cu părinţii săi; aşa cum un părinte 
va relaţiona cu copilul în acelaşi fel va relaţiona şi copilul cu părintele său. 

Generic vorbind, copilul este oglinda părintelui. Modul în care vorbim, ne mişcăm va fi imitat de 
către copil. Fără să vrea părintele mută reperele prea aproape sau prea departe în drumul firesc al copilului 
său. De aceea este foarte important ca părinţii să conştientizeze modul în care comunică cuceilalţi şi cu 
proprii copii, să înveţe să-şi îmbunătăţească capacitatea de relaţionare şi comunicare şi să înveţe să 
comunice asertiv cu copiii lor, indiferent de vârstă. 

Cu privire la nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea copilului, 
cei mai mulți psihologi spun că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat 
în braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, 
nu refuzată celui mic.  

„El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, mama se mişcă, 
el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl înconjoară”, punctează psihologii.  

În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, spune Adina 
Mesaroş, cu condiţia de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu 
este să legi uşile dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce 
e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea 
interesant”, explică ea.  

Tot acum, se dezvoltă limbajul, psihologul subliniind că este foarte important ca mama să vorbească 
în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. 
Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi 
este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă acest lucru dă bătăi de cap părinţilor. 

 Familia are un rol primordial în viața copiilor….este cea mai potrivită să răspundă nevoilor copilului. 
Doar afecţiunea şi dragostea îl fac pe părinte să intuiască şi să înţeleagă starea copilului. În familie copilul 
poate să-şi investească toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze, pentru că familia ar trebui 
să fie un mediu mai ales afectiv – garanţie pentru o dezvoltare armonioasă. 

Familia este mediul esenţial care influenţează dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 
materială, dragoste şi educaţie. 

 
Bibliografie: 
*Visul familiei, de Viorel Iuga 
*https://www.pretuimfamilia.ro/ 
*https://www.scribd.com/doc/221357562/Rolul-Familiei-in-Societate 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. POP LAVINIA-DIANA,  
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA ARAD 

 
 Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor. Valeria Mahok 
 
A avea cei şapte ani de acasă înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-cuviinţă tot timpul, în 

orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc. Această 
expresie exprimă educația unei persoane, educație care începe în familie, acasă fiind locul unde copilul 
trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își respecte semenii, care sunt actele acceptate și care sunt 
cele cărora nu trebuie să le dea curs. 

 Când spunem despre cineva că are „cei șapte ani de acasă” îi apreciem manierele și modalitatea 
respectuoasă de a-i trata pe cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral, un 
reper, care ar trebui respectat de toți cei care trăiesc în societate. 

Educația primită acasă se verifică din primele zile de şcoală ale elevului din clasa I. Dar, la fel de 
bine se poate observa și în primele zile din ciclul liceal, confirmând acest lucru, din punctul de vedere al 
profesorului de liceu. Un copil care are o educație morală sănătoasă, primită în familie, nu ar putea fi 
niciodată nerespectuos, nepoliticos sau obraznic cu un profesor. Din păcate, există tot mai mulți elevi care 
nu beneficiază de o educație pozitivă în famile și care nu știu să se comporte în societate. De aceea, aici 
intevine rolul școlii în educația copilului, dar care nu se realizează întotdeauna cu succes, din mai multe 
motive, în primul rând prin neimplicarea părinților. Avem aici în vedere că uneori părinţii sunt interesaţi 
mai mult de problemele lor personale decât de cele ale familiei şi ale copiilor. Se pare că este în creştere şi 
numărul familiilor dezorganizate, numărul copiilor abandonaţi, familiile care nu pot asigura un climat de 
securitate afectivă şi un mediu educaţional pozitiv, chiar familii care nu pot asigura o alimentaţie normală 
pentru copii. Toate acestea ar trebui considerate ca semnale de alarmă, având în vedere consecinţele lor 
asupra copiilor.  

Părinţii îşi educă copiii (pe lânga exemplul personal) prin următoarele categorii de propoziţii/fraze: 
principii, ordine, atribuiri, porunci (injoncţiuni), contraporunci (contrainjoncţiuni), programe şi permisiuni. 

Familia este primul mediu în care copilul îşi petrece, în primul rând, primii ani de viaţă ; familia îi 
mijloceşte primele experienţe sociale, iar aceşti primi ani de viată se caracterizează printr-o mare 
receptivitate, plasticitate, cu mari posibilităţi de formare a numeroase trăsături de personalitate. 

Un bun dobândit şi mult apreciat, câştigat de către copil în primul rând în familie este comportamentul 
moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise, categorice dublat de un permanent respect pentru copilul 
care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit. În accepţiunea cea mai largă a termenului, "copil bun" reprezintă în 
fapt suma trăsăturilor pozitive structurate în dinamica comportamentului: sârguinţă, cinste, iniţiativă 
creatoare, sociabilitate, politeţe, dispoziţie de colaborare etc., după cum părinte bun înseamnă: răbdare, 
calm, înţelegere, un fond afectiv numit în termeni obişnuiţi, dragoste faţă de copil. 

 
Bibliografie 
1. Băran-Pescaru, A. (2004), Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Bucureşti, Editura Aramis. 
2. https://relaxare.wordpress.com/2011/07/22/familia-si-importanta-celor-7-ani-de-acasa/ 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: POP LIOARA/SOUCA BIANCA 
 
Motto:„Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare 

măsură, dacă, voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”.(din Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 

 
 Expresia „Cei șapte ani de acasă”, reprezintă perioada optimă pentru educație și formarea 

caracterului psiho-social în viața fiecărui individ. În copilărie copilul primește primele sfaturi și noțiuni 
educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață sănătoasă.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. 

 Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială. 

 „O mamă prețuiește cât o sută de profesori”, afirma Johann Friederich Herbart. Copiii au nevoie de 
modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în cadrul școlii prin puterea 
exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl imite. Există familii monoparentale, 
dezbinate care nu pot oferi copilului o bază în ceea ce privește formarea și dezvoltarea atitudinilor și 
transmiterea valorilor moral-civice și religioase. În aceste cazuri mai puțin fericite și, din păcate, tot mai 
frecvente, în care frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții și problemele familiale își pun amprenta pe 
copii, un rol fundamental îl are școala, educația oferită de educatori, învățători, profesori. 

 Copiii trebuie să simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, 
iubiți și ascultați. De asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți 
de potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare calitățile. La 
început, copiii cred în anumite lucruri doar pentru că sunt spuse de părinți sau de dascăli, învață să le facă 
pentru că sunt modelate de ei la nivelul comportamentului, iar ulterior ajung să le testeze valoarea de adevăr 
pentru a vedea dacă funcționează. Unele vor funcționa, altele nu. Astfel, ajung să creadă în ele și să 
transmită mai departe aceste convingeri. 

 Există o perioadă în care copiii pun mai mult accent pe partea exterioară, de exemplu în 
preadolescență au tendința de a vedea doar frumusețea exterioară și nu reușesc să-și dea seama de 
adevăratele valori ale unei persoane sau dacă le văd, le minimalizează. Aceste manifestări apar și la copiii 
care au primit lecții bune de viață și modele sănătoase de comportament și cu atât mai mult la copiii în 
familiile cărora au primat indicatorii de ordin material. Familia are o responsabilitate uriașă și menirea de 
a oferi copilului exemple practice, de a crea un mediu în care acesta să învețe, să cunoască, să simtă și să 
înțeleagă, să experimenteze și să tragă concluzii. 

 Familia este și va rămâne prima școală a fiecărui copil. Cei șapte ani de acasă reprezintă bagajul cu 
care copilul pornește la drum în școala în care va învăța. Fiecare familie alege să acționeze așa cum 
consideră că este mai bine pentru cei apropiați, însă alegerile făcute nu sunt întotdeauna cele corecte. Locul 
părintelui nu poate fi ținut în copilărie de bunici, prieteni, alte rude sau psihologi. Aparent, copilului nu-i 
lipsește nimic, dar părinții trebuie să înțeleagă că cei mici au nevoie de ei în preajma lor pentru a se dezvolta 
armonios din punct de vedere emoțional, moral și intelectual. Cele materiale sunt necesare trupului, însă 
cele spirituale sunt mult mai de preț și sunt necesare sufletului care va rămâne mereu cu acel gol neumplut, 
cu acea suferință nealinată, lipsa părinților și dorul de aceștia. 

 Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
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interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii. Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să 
ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât 
mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei şapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil 
şi părinţi, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului.A avea cei șapte ani de acasa înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-cuviinţă tot timpul, 
în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii. Cei 7 ani de 
acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. 
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IMPORTANTA FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 
 

PROF. INV. PRESC. ANDREEA POP 
 
Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei 
personalitati armonioase. 

Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara 
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei. 

 De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor, 
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata, 
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti. 

De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere 
intelectual, cat si fizic, moral si estetic.  

Familia se preocupa de dezvoltarea fizica a copiilor. Ea asigura hrana si imbracamintea copiilor, le 
creaza conditii cat mai bune de odihna si se ingrijeste de sanatatea lor. Un regim rational de viata nu poate 
avea decat urmari pozitive asupra dezvoltarii sale fizice. 

 Familia ii formeaza copilului primele deprinderi de igiena personala si sociala si il obisnuieste sa 
utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunastarea organismului.  

Dezvoltarea intelectuala. In cadrul familiei copilul isi insuseste limbajul. Volumul, precizia 
vocabularului si corectitudinea exprimarii copilului depind de munca depusa de parinti in aceasta directie. 
Ca prim factor de educatie, familia ofera copilului aproximativ 90% din cunostintele uzuale (ex: despre 
plante, animale, ocupatiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupa si de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolta spiritul de observatie, memoria si gandirea. Parintii 
incearca sa explice copiilor sensul unor fenomene si obiecte pentru a le putea intelege. Copiii pun cele mai 
multe intrebari in jurul varstei de 3-6 ani, iar parintii ii ajuta sa-si insuseasca un numar mare de cunostinte, 
raspunzand cat se poate de corect si exact.  

Educatia morala a copiilor. in familie se formeaza cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, ordinea, cumpatarea, grija fata de 
lucrurile incredintate. In realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta cel mai mult; parintele este un 
exemplu pentru copil. Parintii le spun copiilor ce e bine si ce e rau, ce e drept si ce e nedrept, ce e frumos 
si ce e urat in comportamente. Aceste notiuni il ajuta pe copil sa se orienteze in evaluarea comportamentului 
sau si a celor din jur. Tot in sens moral, familia il indruma sa fie sociabil, sa fie un bun coleg si prieten. 

Familia contribuie si la educatia estetica a copilului. Parintii sunt cei care realizeaza contactul 
copilului cu frumusetile naturii (culorile si mirosul florilor, cantecul pasarilor, verdele campului etc.), cu 
viata sociala (traditii, obiceiuri stravechi etc.).  

 Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. O mare parte dintre cunostiintele, 
deprinderile, obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei primite in familie. De aici 
utilizarea in limbajul comun a expresiei: "A avea cei sapte ani de acasa".Activitatea educationala este 
dinamica si flexibila in acelasi timp, iar educatia stimuleaza idealul fiintei umane exprimat prin ,,a fi si a 
deveni".  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. POP MARINELA IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-MĂGHERUȘ,  

BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
Când vorbim despre cei şapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei şapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor şapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei şapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

Copilul este o persoana, însa este adevărat, o persoana în formare. Ceea ce nu înseamnă ca el trebuie 
luat mai puţin în consideraţie. Are sentimente, dorinţe, opţiuni, înclinaţii, opinii.  

Este o persoana în formare, unica, speciala, care se îndreaptă pas cu pas spre vârsta adulta. 
Cunoştinţele, comportamentele, emoţiile, valorile pe care le achiziţionează şi le structurează într-un mod 
numai al lui, deşi calitativ, altele ale viitorului adult. Faptul ca un copil are nevoie de sfaturile, sprijinul şi 
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încurajarea adultului nu înseamnă ca el este mai puţin decât un adult. Tot ceea ce îi poate influenţa pe părinţi 
are un efect asupra copilului.  

Familia contribuie la satisfacerea trebuinţelor copilului încă din primii ani de viata, oferindu-i modele 
de comportament, de comunicare, contribuind permanent la socializarea lui, contribuind la dezvoltarea 
conştiinţei si a conduitelor morale.  

Familia trebuie convinsa că o buna educaţie si nu numai, depinde de stilul de viata al acestuia, iar 
măsurarea efectelor educative în funcţie de timpul acordat de părinţi copilului este o practica greşita.  

Noţiunea de părinte nu poate exista separat de cea de copil după cum noţiunea de educator nu poate 
exista separat de cea de educat. De aceea este foarte important ca ei să îşi cunoască responsabilităţile, să 
devina conştienţi de influenţa pe care o exercita prezenta lor in viaţa copilului, să fie convinşi ca educaţia 
ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, ca societatea viitoare va 
fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător  

Familia este primul grup social din care face parte copilul, fiind cel mai important dintre grupurile 
sociale deoarece ea influenţează si modelează persoana umană. Este mediul în care copilul se naşte, trăieşte 
primii ani ai vieţii, se dezvolta şi se formează pentru viata.  

Familia reprezintă locul în care are loc atât îngrijirea cat, mai ales, educarea copilului, educaţia în 
familie precedând-o pe cea instituţionala. Copilul, în primii ani de viaţă este dependent de părinţi, iar aceştia 
nu trebuie să fie preocupaţi doar de latura fizica a îngrijirii lui, ci, să aibă in vedere educaţia psiho-sociala, 
corelând posibilităţile fizice cu cele psihice.  

Părinţii sunt primii educatori ai copilului, funcţia de părinte este o « meserie » si, ca oricare meserie 
ea trebuie învăţata;ei pot folosi metode si procedee educative adecvate fiecărui copil contribuind la 
dezvoltarea personalităţii acestuia.  

Nu numărul de cadouri, nu orele de prezența fizică alături de copil în familie sunt importante(deşi au 
si acestea rolul lor), ci conţinutul activităţii și al acţiunilor desfăşurate în familie.  

Rolul familiei este acela de a crea copilului condiţiile necesare si un climat adecvat jocului, studiului 
individual si odihna. 

Educaţia (lecţia din familie) este de neşters și se imprimă în sufletele noastre pentru tot restul spaţiului 
și existenței noastre.  

Aşa cum - ,,bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc și sufletul omului se modelează datorita 
sufletului unui alt om”. (Rabindranath Tagore).  
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FAMILIA- ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROFESOR LOGOPED POP VIOLETA  
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV 

 
„ Stabilitatea şi forţa personalităţilor adulte îşi au originea în stabilitatea şi profunzimea sentimentelor 

de ataşament afectiv din timpul copilăriei. ” ( Miftode Vasile )  
V-ați întrebat vreodată ce face ca zâmbetul unui bebeluș să fie atât de mișcător? Ce resorturi invizibile 

ne leagă unii de alții asfel încât, încă de la naștere, cei mai mulți dintre noi să aibă șansa de a fi primiți de 
niște brațe iubitoare? Descoperirea atașamentului de către John Bowlby, în anul 1958, a fost revoluționară 
pentru înțelegerea primei etape a vieții, dar și pentru psihopatologie și pentru reprezentarea reacțiilor în fața 
dolilului, pierderii, separării. 

Pentru ca puiul de om să supraviețuiască și să-și dezvolte potențialul cu care a venit pe lume, e 
necesară prezența afectivă a unei persoane, de regulă mama, care în mod ideal oferă siguranță și încredere. 
Pierderea acesteia dereglează echilibrul atât de fragil al copilului și are consecințe în viața sa de adult. 

Privarea afectivă timpurie, determină la copii pasivitate, necooperare şi chiar perturbarea dezvoltării 
psihice, cu urmări grave în comportament. Prin neglijarea sa afectivă, copilul ajunge să se integreze mai 
greu în societate, şi chiar să regreseze psihic, fapt ce îngreunează dezvoltarea sa generală. Expresiile și 
conduitele emoționale se învață pe parcursul vieții, educatorul fiind dator să valorifice acest fapt, mai ales 
în cazul copiilor cu deficiență mintală.  

Procesele afective sunt prezente în întreaga viață psihică a individului, de la subconștient și 
inconștient, până la constiința superioară interacționând cu toate celelalte procese psihice și laturi ale 
personalității. Piaget arată că afectivitatea și inteligența sunt inseparabile, cea dintâi fiind sursa energetică 
care determină funcționarea inteligenței. Se manifestă astfel, o complexă interacțiune între latura intelectuală 
și cea afectivă, ele impulsionându-se și reglându-se reciproc.  

Universul şcolii şi al familiei sunt două dimensiuni care-şi pun amprenta asupra formării personalităţii 
şcolarului. Este important să descoperim împreună, şcoală şi familie, ce-i place copilului, ce simte el pentru 
a putea construi în timp abilităţi şi competenţe. Timpul acordat copilului nu numai că transmite experienţa 
adultului, ci îl îmbogăţeşte socio – cultural - estetic. Cadrul didactic are marele merit de a conştientiza 
familia elevului că meseria de părinte se învaţă, că activitatea de învăţare trebuie să continue şi dincolo de 
programul şcolii. 

Profesorul își pregătește elevii pentru viitor într-o lume care evoluează într-un ritm amețitor. Modelul 
educațional unic, care se potrivește tuturor este condamnat să eșueze chiar și în cazul elevilor tipici, cu atât 
mai mult în cazul elevilor cu dizabilități. 

Cea mai bună formă de a învăța în școală este să îți iubești profesorul. Egalitatea și echitatea  
 într-un grup îi face pe membrii grupului să se simtă valorizați, amplificându-le atașamentul față de 

grup. Sistemele educaționale bazate pe competiție și realizări individuale împiedică formarea atașamentului 
sigur. Relațiile sigure declanșează dezvoltarea cognitivă și afectivă, reglează emoțiile amplificând 
învățarea. 

 Deși este dificil să anticipăm cu exactitate cunoștințele și abilitățile de care vor avea nevoie elevii 
noștri în viață ei trebuie să devină eroii propriei lor povești. Ca parte fundamentală a acestei călătorii, elevii 
au nevoie de campioni, de adulți care să-i ghideze pe drumul cunoașterii. 

 În lipsa unei fundații emoționale solide a profesorului, nu există nici disciplină în clasă, nici 
deschidere spre învățare. Dacă le lipsește capacitatea de a-și exprima emoțiile, elevii își vor exprima frica 
și tristețea prin comporamente distruptive. Atunci când copii sunt neglijați, neiubiți sau sunt în pericol, 
creierul primește mesajul că adulții sunt primejdioși și blochează informațiile de la orice persoană în poziție 
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de autoritate. Construirea de atașamente sigure reprezintă poarta către reglare emoțională, stimă de sine și 
învățare. 
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 EDUCAŢIA DIN FAMILE  
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, POPA ADRIANA SORINA 
 LICEUL ”DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIEȘ  

 
 Familia este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 

excelenţă. În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, 
dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieţii 
sociale. Ea are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a 
primelor conduite, sau de interiorizare a unor emoții și stări de spirit elementare.  

 Familia, spre deosebire de școală, trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul absoarbe 
din mediul apropiat familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă. 
Copiii vor face sau nu vor face, vor crede sau vor respinge precum părinţii imitând comportamentele 
acestora. Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 
materială, dragoste şi educaţie. Unele studii accentuează o anumită funcţie, ca fiind fundamentală şi 
exclusivă a familiei – cea de socializare primară a descendenţilor, cu scopul integrării corespunzătoare a 
acestora în societate, şi la fel de fundamentală şi exclusivă, cea de asigurare a securităţii emoţionale a 
adulţilor. H. H. Stahl, remarcabil sociolog, clasifică funcţiile familiei în două mari categorii: ,,funcţii interne 
şi funcţii externe, primele contribuind la crearea unui unui regim de viaţă intimă, menit să asigure tuturor 
membrilor un climat de securitate, protecţie şi afecţiune; al doilea grup de funcţii asigurând dezvoltarea 
firească a personalităţii fiecărui membru al grupului, socializarea şi integrarea sa corespunzătoare în viaţa 
socială.  

 Familia este prin definiţie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor ei. Nevoile de bază, fiziologice 
sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi apartenenţă, de recunoaştere. Toate aceste 
nevoi categorisite de Maslow ca fiind nevoi de tip D, care apar prin lipsă şi împing individul la a căuta 
satisfacţie, depind de ceilalţi, de cei din jurul individului, de ceilalţi membri ai familiei. O familie în care 
legăturile dintre membrii ei nu sunt de dragoste şi respect, nu poate constitui un cadru propice de satisfacere 
a nevoilor umane şi deci de dezvoltare normală. În funcţie de felul cum cei din jur, mai ales părinţii, ştiu să 
vină în întâmpinarea nevoilor lui şi să înţeleagă, în satisfacerea acestor nevoi, caracteristicile care ţin de 
vârsta copilului, depinde dezvoltarea optimă a copilului pentru a deveni o fiinţă normală, capabilă de a fi 
fericită, sau dimpotrivă acesta evoluează la polul opus. Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, 
adult), familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurînd 
condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează 
concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. Dacă în familie, nu doar s-a vorbit despre cele sacre, despre 
adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să 
manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi 
tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi frumosul, acest copil va creşte iubitor, politicos, tolerant, 
responsabil. Atitudinea pozitivă a părinților față de literatură și de citit în sine este de asemenea un factor 
ajutator în procesul de învățare, chiar și numai prin entuziasmul arătat de părinți pentru cărți. Copiii care-
și văd părinții citind cu plăcere vor fi mai târziu receptivi la ceea ce au de învățat pentru școală. Doctorii 
încurajează cititul poveștilor de către părinți, ca pe o adevarată metodă de stabilire a legaturilor dintre 
părinte și copil.  

 În plus, cititul poveștilor sau răsfoirea împreună a unei cărți cu poze pentru copii dă prilejul petrecerii 
unor clipe plăcute împreună cu copiii! 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA IN FAMILIE 
 

POPA CLAUDIA  
GPP NR 52, ORADEA 

 
 Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in 

special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui. Familia ofera copilului 
primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de conduita, dar si climatul socio-
afectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale.  

 “Pecetea pe care parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor 
copii se mentine toata viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu 
numai prin faptul ca ea este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si 
prin faptul ca familia mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente 
sociale, in special cu scoala.Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta 
fie direct, prin actiuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre 
membrii familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie.  

 Expresia „cei sapte ani de acasa ”, defineste tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si 
atitudini acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea 
achizitiilor”, este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informatii, de catre cine si in ce mod.  

 Modelele de conduita oferite de parinti pe care copiii le preiau prin imitatie si invatare-precum si 
climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale (“cei sapte ani de acasa” )constituie primul 
model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a 
modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut 
faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai mult sau mai putin constientizate, 
determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele scolare a le copiilor, 
comportamentul lor socio-moral. 

 O educație adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniță și în 
școală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului și abia apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea 
ce se săvârșește sub privirea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. 

 Un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi mai confortabil în prezenţa 
celorlalţi decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de a educa un 
copil, este ca părinţii lui, sa fie un bun model pentru el. 

 Intre factorii educatiei, familia a fost si este considerata ca factor prioritar si primordial deoarece, in 
ordinea fireasca a lucrurilor educatia incepe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel sa afirme ca 
“in familie si pe genunchii mamei se formeaza ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter.” 

 
 

1535

 



SPAȚIUL IDEAL PENTRU EDUCAȚIA PREȘCOLARĂ 
 

PROFESOR COSMIN POPA 
 
 Creativitatea și dorința de a învăța sunt două dintre abilitățile cele mai importante din viața unui 

om. Pentru copii sunt native și au un potențial nelimitat. Tocmai de aceea ele trebuiesc stimulate și 
dezvoltate încă din educația preșcolară. Dintre toate etapele de dezvoltare ale ființei umane, copilăria este 
cea mai importantă.  

 Dezvoltarea corectă a cogniției unui copil are un impact direct în creșterea sa generală inclusiv a 
celei a adultului în care acesta se va transforma la un moment dat.  

 Copii iubesc să învețe și de aceea au nevoie de un ambient care să susțină actul de învățare și noțiunile 
ce vin odată cu acesta, adică: bucuria, curiozitatea sau efectul surpriză. Fără o atmosferă care să le 
animeze aceste senzații, dezvoltarea minții nu este suficient de efectivă și eficace. 

 Prima parte a colilăriei se poate defini ca o etapă care se întinde de la gestație și până la vârsta de opt 
ani. Câteva dintre procesele cele mai importante care sunt traversate sunt: 

-se întâmplă cea mai mare dezvoltare neuronală 
-se determină capacitățile de relaționare afectivă care vor fi foarte dificil de construit în altă etapă a 

vieții 
-se dezvoltă abilitățile bazice pentru limbaj și motricitate fină și grosieră 
-se realizează cunoașterea propriei persoane precum și a ambientului fizic și social 
-se formează caracterul 
În aceste procese putem să recunoaștem patru arii în care trebuie să fie focalizată învățarea: 
1. Aria limbajului. Se referă la dezvoltarea abilităților de limbaj și comunicare precum: vorbirea, 

ascultarea, cititul și scrisul 
2. Aria fizică. Face referire la controlul și mișcările copilului față de propriul corp 
3. Aria cognitivă. Se dezvoltă învățarea de către copii prin idei și gânduri ce sunt produse de ceea 

ce ei văd, ascultă, palpează și experimentează. Cunoașterea se dezvoltă făcând conexiuni între toate acestea 
4. Aria socio-emoțională. Contemplează recunoașterea emoțiilor proprii și străine și este baza 

dezvoltării inteligenței emoționale și a construcției de relații sociale și afective. 
 Rolul exercitat de părinți și mai tărziu de școală este acela de a oferi mediu, resurse și instrumete 

care să faciliteze învățarea de către copii pentru a pune bazele cunoașterii și a abilităților ce ei vor necesita 
în viitor. 

 Actualitatea prezintă o adevărată provocare pe care educația preșcolară sau de oricare alt nivel, nu a 
avut-o vreodată: tehnologia și digitalizarea . 

 Ținând cont de această realitate, spațiul și materialele cu care copii trebuie să învețe, trebuie să 
dezvolte abilități pentru secolul XXI, care contemplează aspecte sociale, emoționale dar și tehnologice. 
Prin urmare părinții și profesorii trebuie să aibă capabilități pentru a implementa cât se poate de bine soluții 
în tehnologia educativă. Aceasta se poate face cu precădere prin joc deoarece pentru copii preșcolari lumea 
este un gigant parc recreativ și nelimitat pentru curiozitate în care ei se află însetați de a-și explora propia 
creativitate. 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

POPA DANIELA ANA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 SIBIU, JUD. SIBIU 

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

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
 
Ce reprezintă cei 7 ani de acasă? Sunt regulile de comportament și bunăcuviință pe care fiecare copil 

ar trebuie să le deprindă încă din primii ani de viață, în cadrul familiei. Familia este primul grup social unde 
copiii găsesc climatul necesar unei bune creșteri, corporale sănătoase, dar și morale. Aici copiii sunt 
protejați și înconjurați de afecțiune, învață limba maternă, află despre bunici, străbunici, obiceiurile și 
datinile familiei și, prin extindere, ale neamului din care fac parte. 

Ajutorul familiei este important, pentru ca fiecare să știe că se poate baza pe fiecare membru al familie 
pentru a depăși obstacolele. Dacă în familie învățăm să ne ajutăm, să ne respectăm, ne putem alege corect 
prietenii și putem învăța să apreciem corect oamenii din jurul nostru. 

Acasă și în casă se învață relațiile de colaborare, care în grupul de prieteni și în școală devin relații 
de prietenie și de competiție, unde fiecare trebuie să joace corect, fără invidie și fără răutăți. În cazul în care 
competiția este pierdută, trebiue să ne mobilizăm forțele, pozitiv, pentru a câștiga o altă competiție. 

Bineințeles că pot să apară și intenții și îndemnuri negative, dar când cei 7 ani de acasă sunt bine 
construiți pe temelia caracterului fiecăruia, acestea rămân în faza de îndemnuri fară punere în practică, iar 
prieteniile legate între copii devin mai puternice decât competițiile și nu pot fi doborâte de conflictele iscate 
datorită întrecerilor. Fiecare zi este frumoasă când nu este întunecată de norii negrii ai supărării și ai 
răutăților dintre oameni. Dacă suntem conștienți că fiecare poate contribui la înfrumusețarea vieții grupului 
din care face parte, cei 7 ani de acasă își vor dovedi eficiența, atât în familie, cât și în societate; înțelegerea, 
respectul și toleranța vor reuși să treacă peste părerile diferite ale celorlalți, să evite conflictele ce pot să 
apară. E nevoie să ascultăm părerile celorlalți și să avem puterea să-i convingem de bunul mers al lucrurilor, 
în favoarea bunui simț. 

Copilul, acasă și la școală trebuie obișnuit să respecte regulile grupului, dar nu să se supună orbește. 
Fiecare reprezintă o personalitate, este cineva, iar ca personalitate poate participa la o hotărâre 
beneficăgrupului, dar are și dreptul să se opună unei horărâri, care poate avea urmări neplăcute pentru el 
sau pentru grupul său din care face parte. Copilului nu trebuie să i se impună ceva. Nu le putem interzice 
săînvețe ce este lumea. Mai bine să le-o arătăm și să înțelegem alături de ei că toate acțiunile noastre au 
oexplicație și că fiecare suntem rezultatul a ceea ce facem. Ca dascăli, sa-i educăm pe elevi pentru libertateși 
pentru a cunoaște, învățându-i că au voie să facă orice, atâta timp cât respectă legea, morala și normelebunul 
simț. Numai așa copiii pot înțelege că răutatea poate fi învinsă, iar egoismul și invidia ne izolează de grup 
și ne îndreaptă spre ce este rău și spre atitudini urâte. Fiecare copil doreste să fie acceptat; respingerea îi 
poate provoca atitudini negative, neașteptate și numai armonizarea relațiilor din grup are carezultat o 
activitate plăcută ți cu rezultate benefice. 

Omul matur, fie că este părinte sau dascăl, trebuie să fie un exemplu perntru copii. Adică, disciplina 
din familie, punctualitatea, programul ce trebuie respectat și, mai ales, fară violență, contribuie la 
înrădăcinarea celor 7 ani de acasă, la obținerea de roade benefice și o practică a bunelor maniere, în familie 
și în societate. Copilul trebuie învățat că nimic nu i se cuvine pur și simplu, că totul trebuie obținut după 
fapte și merite, în funcție de devotamentul și afecțiunea depusă, ca un șnur de mărțisor, care bucură inimile 
tuturor, indiferent de vârstă și loc. 

Este important, așadar, să le transmitem micuților învățămintele pe care le considerăm noi necesare 
și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de respect la rândul său. 

 ,,Pentru a trăi între oameni, trebuie să ști să te porți ca oamenii”, spunea J.J.Rousseau, fiind cât se 
poate de adevărat și de real indiferent de context. 

Necesitatea educării tinerei generații pentru a face față exigențelor societății, ne obligă să urmărim în 
formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi însușirea unui 
comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii. Când vorbim despre cei 7 ani de 
acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi 
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comportamentului copilului până în momentul în care pășește pentru prima dată pragul şcolii. Când spunem 
că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să se comporte respectuos şi 
cu bună-cuviinţă tot timpul, în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu 
prietenii, cu toate persoanele cu care interacționează. Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe 
care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și 
educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur, va fi apreciat și repectat de aceștia. Familia 
joacă inițial rolul de formator al copilului. Educaţia primită în cei şapte ani de acasă depinde de câţiva 
factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează 
familia şi pe care le transmite copilului. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în forţele 
proprii, să se simtă protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi 
asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv 
regulile transmise de aceştia, realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. În 
același timp, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să 
nu se transforme în disciplină de fier. 

Alți factori care influențează formarea copilului sunt prietenii, vecinii, oamenii cu care 
interacționează în parcuri, la magazin, la bibliotecă sau în mijloacele de transport. Fiecare moment poate fi 
un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut în sala 
de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, 
plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de 
învăţare. 

Astfel, copilul își formează prin experiența zilnică atitudini, valori, abilități și cunoștințe care, pe 
parcursul vieții sale, pot suferi modificări. Aceasta este o educație incidentală, diferă de la un copil la altul 
și depinde de mediul social din care acesta provine, de grupurile de prieteni pe care le are. 

Părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, când le transmit celor mici 
propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, acolo unde își vor 
asuma alte obiceiuri noi. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit 
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să 
descopere lumea. 

 
Bibliografie: 
1.Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004 
2.Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
3. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI FAMILIALE A COPILULUI AFLAT ÎN 
PREȘCOLARITATE 

STUDIU DE SPECIALITATE 
 

PROF. POPA DANIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU, TIMIȘOARA  

 
Acest studiu are ca obiect influența dinamicii educaționale a familiei asupra copilului aflat în 

preșcolaritate, pentru viitoarea lui dezvoltare ca adolescent. El prezintă concluziile unor sondaje efectuate 
de autoare în perioada 2010-2019, asupra practicilor educaționale din familia adolescentului.  

Scopul studiului: măsurarea gradului în care succesul academic al unui adolescent este produsul 
dintre educația parentală și educația școlară.  

Premizele de la care pleacă cercetarea noastră:  
- de dinamica bunei creșteri a copilului depind componentele dezvoltării de mai tîrziu a 

adolescentului, tânărului şi adultului;  
- mediul de viață al copilăriei preșcolare conturează normele unui comportament social și academic 

pe care copilul le achiziționează și care care vor defini mai târziu personalitatea adultului;  
- mediile educaţionale ulterioare urmează a dubla mai târziu normele deja deprinse din familie.  
Metoda de realizare a studiului: adresarea de chestionare părinților, analiza acestor chestionare. 
Aspectele vizate de întrebările adresate părinților: petrecerea timpului de calitate cu copilul, 

suportul emoțional necondiționat, învățarea prin joc, prezența / absența fizică a părinților supuși 
constrângerilor economice, raportul știință / artă în viața copilului, exemplul personal în decizia morală, 
raportarea părintelui / copilului la propria educație și fericire, perceperea « celuilalt » ca aliat sau oponent, 
perspectiva familiei asupra societății. 

Concluziile generale ale studiului: Pe de o parte, constatăm că părinții consideră că educația de 
acasă înseamnă a învăța copilul respectul faţă de el însuşi, care vine din respectul pe care adultul îl are 
pentru el. Aceasta îi poate inspira copilului încredere / neîncredere în sine. Pe de altă parte, analiza 
răspunsurilor părinților indică faptul că, în zilele noastre, copilul nu mai este în aceeași măsură subiectul 
expunerii autorității părintelui și a societății, cât vulnerabilizat de civilizația hedonistă, în care părintele nu 
îi mai poate impune limite.37F

38 
Analiza răspunsurilor a condus la următoarele concluzii detaliate, în care părinții au rezumat, pe două 

paliere, rezultatul pe care doresc să îl obțină prin educarea copiilor în cei 7 ani de acasă. În primul rând, 
această perioadă s-a redus temporal, date fiind diversele forme de educație preșcolară formală pe care le 
propune societatea, înaintea împlinirii vârstei de 7 ani. În opinia părinților, reperele bunei creșteri și ale 
percepției de sine transmise copilului sunt dificil de transmis într-un pachet mult mai concentrat, sub 
presiunea evoluției tehnologice a societății. Toate acestea astfel încât viitorul adolescent:  

- să poată lua obiectiv decizii privitoare la o situație dată;  
- să își poată susține cu ușurință părerile și interesele fără încălcarea drepturilor celor din jur;  
- să posede instrumente psihologice care să îi amplifice gradul de awarness (de atenție 

proactivă) atît în ceea ce privește propria persoană cît și evenimentele din jur, astfel încât să evite 
situațiile cu potențial periculos și să ofere un ajutor la timp cuiva.  

În al doilea rând, părintii consideră că familia trebuie să se implice în întregul proces al educației 
viitorului adolescent, astfel încât destrămarea învelișului copilăriei la intrarea în perioada adolescenței să 
permită viitorului tânăr profilul moral de bază dobândit în familie. Părinții consideră că: 

- « acasă » rămâne locul în care copilul învață etica de bază și conduita primară; 
- gradul de motivare al copiilor / elevilor ai căror părinți sunt implicați în educația de acasă este 

mult mai evident pentru obținerea de rezultate bune la învățătură, fapt care explică atitudinea 
pozitivă a copilului la adresa școlii și a procesului educațional, acești copiii obținând ulterior cu mai 
multă ușurință succesul în viața de adult. 

38 Concluzia la care ajunge psihologul DIDIER PLEUX, De l'enfant roi à l'enfant tyran, Ed. Odile Jacob, psychologies, 2006  
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Observăm de asemenea că, puși să ofere câteva exemple din propria dinamică a bunei creșteri, părinții 
le-au situat în prezentul copiilor lor și în propriul trecut familial. Propria reușită în viață, bazată pe modelul 
de educație primit în propria copilărie, a determinat părinții să afirme sau să infirme valabilitatea modelului, 
cu necesitatea unor variante de schimbare.  

Rezultatele studiului nostru sunt în concordanță cu concluziile unor organisme internaționale: 
raportul OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) despre educația copilului, 
« Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education 2012 », precizează că părinții joacă un rol 
critic în educația și succesul ulterior al viitorului adult38F

39. 
Psihologii noului val completează această idee: « Dincolo de bagajul de cunoștințe pe care vrem să 

le însuşească, țelul unei societăţi sănătoase este să formeze copii fericiți, care să se bucure de viaţă, de cele 
învăţate, de familie, de prieteni. Formula corectă este îmbinarea armonioasă dintre inteligența cognitivă și 
cea emoţională », explică psihologul Alexandru Pleșea39F

40. « Conceptul de cei 7 ani de acasă nu mai are 
același înțeles ca pe vremuri: părinţii educă copiii în spiritul competiției cu orice preț […] Respectul faţă 
de oamenii din jur nu mai reprezintă o valoare atât de importantă pentru copiii noștri, deoarece noi, adulții, 
am încetat să le mai spunem asta. Astfel, toate sugestiile pe care cei mari le dau celor mici, nu fac decât să 
stopeze și să înlăture posibilitatea copilului să se implice emoțional într-un anumit aspect. Astfel, crescând, 
adultul va avea rețineri să-și facă așa repede prieteni, să râdă, să se bucure ca un copil, să treacă peste 
probleme, să se bucure de orice moment, așa cum o făcea când era mic», conchide psihologul Alexandru 
Pleșea40F

41.  
 În completarea educației celor 7 ani de acasă, adăugăm că în adolescență, discuțiile părinților cu copilul, 
acasă, în mediul familial, despre chestiunile actuale politice și sociale, vin în completarea imaginii pe care 
copilul o are despre sine și despre rolul pe care îl poate juca în viața cetății, sporindu-i încrederea în sine și 
atitudinea proactivă în fața schimbării. Acest aspect al educației copilului în familie se dovedește însă 
constant negativ în perioada 2010-2019, pe care o acoperă sondajul nostru. 

 
Bibliografie și sitografie:  
PLEUX, DIDIER, De l'enfant roi à l'enfant tyran, Ed. Odile Jacob, Psychologies, Paris, 2006 
www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Parent%20Factor 
revistacariere.ro/inspiratie/editorial 

39 « Parental involvement in education is pivotal for the success of children throughout their school years and beyond ».(p.82) 
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Parent%20Factor , 09.02.2020 
40 citat de  ROXANA ROSETI, octombrie 09, 2017, https://revistacariere.ro/inspiratie/editorial/, consultat în 09.02.2020 
41 idem 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR POPA DANIELA 
 G.P.P. NR.10 ALBA IULIA 

 
 COPIII ÎNVAȚĂ  
 Care sunt lucrurile importante în viață 
 ASCULTÂNDU-NE ȘI PRIVINDU-NE 
 De aceea nu trebuie numai să le explicăm cum să se comporte ci, mai ales, să le arătăm cum să o 

facă! 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

PROF. POPA GHEORGHE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ GHEORGHE BANTAȘ” 

 ITEȘTI, BACĂU 
 
„Cei 7 ani de acasă reprezintă pașaportul care te insoțește oriunde mergi in viață” 
 
În viaţa copilului cea mai intensă perioadă de progresare este cea de la naștere până la perioada 

preşcolară. Dupa această perioadă doar rectificăm. 
 Cănd tinerii părinți primesc copilul lor, ca un cadou, se transformă. Se dezvoltă triunghiul emoțional, 

atenția părinților este îndreptată mai întâi spre copil și apoi către pereche. În cazul în care există dragoste, 
apreciere și respect reciproc, pe scurt părinţii sunt pe un plan, copilul vede acest model între cei doi părinți 
și încearca să imite acest lucru. In acest caz vom primi un şcolar echilibrat emoțional. El se va adapta în 
timp scurt și se va simţi bine in comunitate.  

 Din păcate democrația a dat naștere la un nou model de familie în care comunicarea lipsește, pentru 
un motiv oarecare.  

Se spune că, copilul este oglinda familiei. Încercarea părintelui de a-şi învaţa copilul să vorbească 
frumos, este în zadar, când el înșiși spune cuvinte urâte la nervi. În mintea copilului cel mai bine se va 
întipări imaginea mamei nervoase, tatălui nervos. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Am putea spune din tot sufletul că 
indiferența familiei față de însușirea de către propiul copil al unor valori morale, pozitive, este deasemenea 
o crimă. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte 
ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului (psiholog Oana Maria Udrea). 

  
Ultimii ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării 

personalității copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această 
influență este mai mare decât ne-am imaginat.  

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai 
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri 
copii. 

Familiile sunt sisteme sociale dinamice, care au legi, componente și reguli structurale. Cele mai 
importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce înseamnă a fi o ființă umană. Ceea ce cred 
părinții despre viață și împlinirea ei va determina felul în care își vor crește copiii. 

Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest 
aspect este de o importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe 
care o au aceștia despre ei înșiși. Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane.  
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Copiii sunt foarte drăgălași, plini de energie dar uneori obositori. Să te ocupi de educarea lor poate fi 
o plăcere, dar de multe ori poate fi dificil. Există momente când te simți depășit de situație și nu găsești 
soluții privind comportamentul inacceptabil al copilului.  

În general părinții consideră educarea copilului lor ca fiind dificilă pentru simplu motiv că aceștia nu 
ascultă de observațiile făcute de ei sau datorită faptului că copilul prezintă un comportament total inadecvat. 
Astfel există cazuri când părinții ajung să își urască proprii copii datorită comportamentului lor inacceptabil. 
Doar că efectul este că, părintele urăște propriul copil, iar copilul ajunge să se urască pe sine.  

Dacă părintele nu se așteaptă la ,,nimic bun” de la copilul său, copilul își va crea aceeași impresie 
negativă despre el și într-adevăr nu va ieși nimic bun. În plus, părintele va fi nervos, frustrat, neputincios, 
dezamăgit, iar copilul va prezenta pe lângă toate acestea și probleme emoționale. Acest scenariu negativ 
poate fi dizolvat acordând copiilor noștri atenția necesară, acordând atenție mai ales comportamentelor 
pozitive și lăudându-i ori de câte ori observăm un comportament pozitiv, chiar și atunci când 
comportamentul ni se pare a fi neimportant (ex. și-a pus haina în cuier, și-a așezat frumos păpucii etc).  

 ,,Cheia este să surprinzi pe cineva făcând ceva bun și apoi să-l lauzi pentru aceasta- lăudarea 
progresului îi împinge pe oameni spre performanțele dorite.” Ken Blanchard 
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GOE ȘI LIPSA TOTALA DE EDUCAȚIE 
-STUDIU DE SPECIALITATE- 

 
PROF. POPA IOANA ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SZACSVAY IMRE”, ORADEA  
 

 Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează 
copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai 
prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și 
implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”. 
Educația este piatra de temelie a oricărei societăți civilizate, iar aceasta trebuie făcută copiilor încă din 
primii ani de viață, cunoscuți ca cei șapte ani de acasă. Aceasta nu este doar o sintagmă, primii ani de viață 
sunt cei mai importanți și esențiali în formarea caracterului unui viitor adult. În acești ani trebuie insuflate 
copiilor principii morale solide, deoarece o educație riguroasă își va lăsa amprenta pe întreaga sa viață. 
Bunele maniere sunt cartea de vizită: de felul în care se comportă - atât acasă, cât și în societate - depinde 
dacă leagă ușor noi prietenii, dacă se integrează în colectiv și, în cele din urmă, dacă au sau nu succes în 
viață. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să 
o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 În calitate de profesor de română, vreau să subliniez lipsa totală de educație pe care o avea celebrul 
Goe. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 
dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. Goe, însă îl numește 
,,urâtule” pe călătorul care îi atrage atenția că nu este voie să scoată capul pe geam, în tren, iar pe cucoane 
le numește ,,proaste”, fară nicio jenă. Acest lucru, în mod nefiresc, în loc să atragă o reacție din partea 
cucoanelor, ele îl ridică în slăvi, minunându-se de cât de deștept este și de câtă școală a făcut.  

 Bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului 
nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai 
copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul 
multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar 
eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. Cei șapte ani de-acasă sunt esențiali în 
formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada în care micuțul deprinde obiceiuri sănătoase și 
maniere elegante. Părinții trebuie să le arate copiilor cât de mult îi iubesc și să le spună lucrul acesta. Așa 
copiii vor câștiga încredere în ei, simțindu-se protejați și iubiți. Trebuie să-i învățăm pe copii încă de mici 
să fie toleranți cu cei din jur, în cazul lor este vorba despre ceilalți copii. Să îi trateze frumos pe toți copiii 
cu care intră în contact și învățați-i că toți oamenii trebuie respectați, indiferent de rasă, culoare sau religie. 
Insuflându-le aceste valori ei vor deveni niște adulți toleranți, iar discriminarea, care este cauza multor 
probleme în această lume, va produce mai puține victime. 

 Când greșește, oricât de mult vă iubiți copilul, dacă nu luați măsuri pedepsindu-l, el va repeta 
greșeala. Chiar dacă vă doare să-l pedepsiți văzându-l mic și firav, amintiți-vă de cei șapte ani de acasă și 
de faptul că acum se formează caracterul, iar în calitate de mamă aveți multe responsabilități. Luând măsuri, 
el va înțelege că nu este voie și în timp nu va repeta greșeala. Învățați-l ce înseamnă asumarea greșelilor și 
faptul că, atunci când greșește față de cineva, trebuie să-i prezinte scuze. De asemenea, trebuie să fie sinceri 
şi să ştie că şi omisiunea este tot o minciună, iar astfel de greșeli se pedepsesc. Aşa va învăța să fie onest şi 
sincer, va avea cei şapte ani de acasă. Nu deveniți subiectiv când copilul dumneavoastră este implicat într-
un conflict. Dacă el este cel care a greșit, trebuie să-i atrageți atenția şi să-l mustrați, chiar cu prețul 
orgoliului și eventual să luați măsuri pentru a nu se repeta. În cazul lui Goe, cucoanele nu au luat nicio 
masură cand a greșit, ba mai mult parcă îl încurajau în acțiunile lui nepotrivite. Învățați-i să-i respecte pe 
cei mari, începând cu membrii familiei. Bunicii au adesea tendința de a-i răsfăța și a le permite copiilor să 
se simtă egalii lor. Este greșită o astfel de abordare. Ei trebuie să înțeleagă de mici ce înseamnă respectul 
față de cei mai în vârstă. Doar așa vor deveni cetățeni ai unei societăți civilizate. Așadar, nu folosiți metoda 
adoptată de mam- mare pentru a nu vă transforma copilul într-un mic Goe, pe care bunica l-a răsfățat peste 
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măsură. Preventivă, era pregătită să repare orice greșeală făcută de Goe, dar nu l-a învățat ce e bine și ce 
nu e bine să facă. Învățați-i să nu se lase conduși de orgoliu. Să fie oameni corecți, să-și recunoască greșelile 
și să-și ceară iertare dacă au greșit. Goe, după ce a tras semnalul de alarmă, oprind trenul, s-a prefăcut că 
doarme și ... nu s-a putut găsi vinovatul. Nu adoptați principiul care, din păcate, este destul de des întâlnit 
în societatea zilelor noastre, în care chiar părinții dau ca sfat varianta dacă te-a lovit, dă-i înapoi. Chiar dacă 
pe moment sunteți furioși de faptul că micuțul vostru a avut de suferit din cauza obrăzniciei altora, nu veți 
rezolva problema răspunzând în același mod. Dimpotrivă, conflictul se poate amplifica și poate degenera. 
În plus, acel copil va dezvolta o latură violentă și răzbunătoare, fapt ce i-ar cauza atât lui, cât și întregii 
societăți. Dacă toată lumea și-ar sfătui copiii să răspundă violenței tot prin violență, nu am face decât să 
creștem o generație de oameni intoleranți. Dar dacă fiecare i-ar insufla copilului principiile morale, cu 
siguranță am putea să sperăm la o societate și o generație viitoare mai bună. Oferiți-le recompense din când 
în când pentru a-i stimula, însă nu faceți un obicei, astfel încât să creadă că orice se face contra cost. În 
cazul lui Goe, el este recompensat cu ciocolată, chiar dacă nu merită. Învățați-i că anumite lucruri trebuie 
făcute fără a aștepta vreo recompensă, acestea reprezentând obligații morale cu care fiecare om este dator 
față de cei din jur și față de societatea în care trăiește. În concluzie, copiii de tipul „domnului Goe”, 
exemplul clasic de plod răsfățat, needucat sunt un coșmar pentru educatori și profesori, și din păcate, mai 
există și în zilele noaste. Așadar trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne educa propriii copii, 
apoi pe cei din clasă și de a-i face să înțeleagă că astfel de comportament, asemenea lui Goe, nu le face 
cinste deloc. Și vreau să subliniez această idee: educația copilului se face mai întâi acasă! În plus, aș vrea 
să vă rog să citiți un scurt fragment din Corespondența lui I.L. Caragiale cu Alexandru Vlahuță. Și, dacă 
nu îmi dați mie dreptate, poate îi dați lui. 

„(…) Așa se-ntâmplă la noi, fiind vorba de educațiunea tinerelor generațiuni, când, cu părere de rău, 
trebuie să constatăm că toate clasele societății, de la cele mai înalte până la cele mai umile, lasă toată grija 
și aruncă răspunderea întreagă în spinarea școalei”. 

„(…) O fi amară orice pâine câștigată cu necaz, dar greu se poate găsi una mai puțin dulce decât a 
dascălului de la noi, unde familia nu dă nici un ajutor școalei, unde lumea crede că școala este un aparat 
fabulos, care poate turna prin procedeu mecanic toată știința omenirii în capul oricărui copil — indiferent 
de capacitatea lui intelectuală și de puterea lui de voință – fără nici o osteneală ori tragere de inimă din 
partea acestuia”. 
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STUDIU DE SPECIALITATE 
OPȚIONAL SUNT COPIL MANIERAT, MĂ COMPORT CIVILIZAT! 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR POPA IOANA- DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IULIA HĂLĂUCESCU, 
 COM. TARCĂU, JUD. NEAMȚ 

 
Trăim vremuri care alterează tot mai mult valorile tradiţionale. Părinţii sunt nevoiţi să se despartă de 

copii plecând în afara graniţelor ţării, la muncă, copiii rămân în grija bunicilor sau a rudelor; pe lângă 
acestea, lipsa de supraveghere în general, acordarea prea multor libertăţi, precum şi o deformare conştientă 
şi intenţionată din partea părinţilor, pusă pe seama lipsei de timp, duc la generarea unui comportament 
nedorit din partea copiilor.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. "Dar educaţia primită în cei 7 ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu". Regulile transmise de către părinţi sunt percepute în mod 
pozitiv de către copilul care se simte apreciat şi iubit. Ba chiar realizează că activităţile lui interesează, 
preocupă adultul. 

În lipsa fizică a părintelui, consider că este absolut necesar ca valorile să fie transmise de cadrele 
didactice.  

Pornind de la aceste consideraţii, am gândit un opţional SUNT COPIL MANIERAT, MĂ 
COMPORT CIVILIZAT!, imperios la această vârstă. Activităţile vor fi desfăşurate sub formă de joc, ca 
activităţi practice, care să-i implice şi să le trezească motivaţia şi curiozitatea. 

Comportamente urmărite: 
• apeciază în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu normele prestabilite şi 

cunoscute. 
• se comportă adecvat în diferite contexte sociale: acasă, în grădiniţă, în microbuz, pe stradă, la teatru, 

în vizită 
• manifestă faţă de cei din jur stări afective pozitive: toleranţă, preţuire, prietenie, compasiune 
• respectă normele şi regulile 
• capătă unele deprinderi practic–gospodăreşti prin participarea la efectuarea unor treburi 

gospodăreşti; 
• îşi manifestă dezacordul în legătură cu atitudini negative de distrugere, de dezordine şi neglijenţă 
• ascultă şi să respectă şi alte păreri 
• îşi exprimă dragostea în mod corespunzător 
• foloseşte un limbaj corespunzător, atât la iniţierea cât şi la primirea unui apel telefonic 
• conştientizează importanţa folosirii corecte a telefonului în situaţii-limită menite să-i salveze viaţa 

sau pe a celor din jur. 
BIBLIOGRAFIE  
1. Jurnalul.ro, 18.11.2008, ,,Cei 7 ani de acasă”, de Steluţa Indrei 
2. Bunele maniere, traducere de Liliana Bărbulescu, Editura Flamingo GD, 2005 
3. http://www.didactic.ro 
4. Cărţi pentru copii 
5. Etica şi protocolul în unitatea şcolară, Azuga, noiembrie 2014,  
6.  note de curs
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ NICOLAE BĂLCESCU”, BACĂU 

 
 ,,Copiii devin ceea ce le spunem noi că sunt”. Larry Fields. 
 
Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 

vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Am putea spune din tot sufletul că 
indiferența familiei față de însușirea de către propiul copil al unor valori morale, pozitive, este deasemenea 
o crimă. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte 
ani de acasă.  

Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și 
părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului, așa precum spunea psihologul Oana Maria Udrea. 

Ultimii ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării 
personalității copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această 
influență este mai mare decât ne-am imaginat.  

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său (cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai 
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții. Astfel, vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri 
copii. 

Familiile sunt sisteme sociale dinamice, care au legi, componente și reguli structurale. Cele mai 
importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce înseamnă a fi o ființă umană. Ceea ce cred 
părinții despre viață și împlinirea ei va determina felul în care își vor crește copiii. 

Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest 
aspect este de o importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe 
care o au aceștia despre ei înșiși. Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane.  

Copiii sunt foarte drăgălași, plini de energie dar uneori obositori. Să te ocupi de educarea lor poate fi 
o plăcere, dar de multe ori poate fi dificil. Există momente când te simți depășit de situație și nu găsești 
soluții privind comportamentul inacceptabil al copilului.  

În general, părinții consideră educarea copilului lor ca fiind dificilă pentru simplul motiv că aceștia 
nu ascultă de observațiile făcute de ei sau datorită faptului că acel copil prezintă un comportament total 
inadecvat. Astfel există cazuri când părinții ajung să își urască proprii copii datorită comportamentului lor 
inacceptabil. Doar că efectul este că, părintele urăște propriul copil, iar copilul ajunge să se urască pe sine. 
Dacă părintele nu se așteaptă la ,,nimic bun” de la copilul său, copilul își va crea aceeași impresie negativă 
despre el și într-adevăr nu va ieși nimic bun. În plus, părintele va fi nervos, frustrat, neputincios, dezamăgit, 
iar copilul va prezenta pe lângă toate acestea și probleme emoționale. Acest scenariu negativ poate fi 
dizolvat acordând copiilor noștri atenția necesară, acordând atenție mai ales comportamentelor pozitive și 
lăudându-i ori de câte ori observăm un comportament pozitiv, chiar și atunci când comportamentul ni se 
pare a fi neimportant (ex. și-a pus haina în cuier, și-a așezat frumos păpucii etc). ,,Cheia este să surprinzi 
pe cineva făcând ceva bun și apoi să-l lauzi pentru aceasta- lăudarea progresului îi împinge pe oameni spre 
performanțele dorite.” Ken Blanchard 

E mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să stabilească 
limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în relația cu 
copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. Regulile și 
limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă adesea regulile 
dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli însă împiedică 
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dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi explice de ce 
nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca și copilul să înțeleagă.  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

 ,,Sădește un gând și vei culege o acțiune; Sădește o acțiune și vei culege un obicei; Sădește un obicei 
și vei culege un caracter; Sădește un caracter și vei culege un destin.” Samuel Smiles 

 
Bibliografie: 
 ,,Procedee de îmbunătățire a comunicării între părinți și copii”, Bakker I, Janssen H, București, 1998. 
 ,,Teoria și metodologia evaluării”, Cucoș C, Iași, 2008. 
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ȘCOALA PRIMILOR ANI 
  

 PROF. POPA MARIA – IRINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALǍ SPECIALǍ  

 ,,MARIA MONTESSORI” BACǍU 
 
Nu prea mai putem spune ,,Cei şapte ani de acasǎ” deoarece copiii sunt introduşi de la vȃrste fragede 

ȋn diferite activitǎţi educaţionale. Ȋn schimb, normele de conduitǎ se ȋnvațǎ ȋn familie, iar școala prin 
programele educaționale le vor consolida. Cei șapte ani de acasǎ sunt responsabilitatea pǎrinților ȋn educația 
copilului, care doresc ca odorul lor sǎ dea dovadǎ de o creștere bunǎ ȋn societate, școalǎ. 

Normele de conduitǎ se ȋnvațǎ ȋn familie, acesta fiind mediul unde copilul are impact cu primele 
reguli de bunǎ purtare, cum sǎ mǎnȃnce, cum sǎ vorbeascǎ.  

Vȃrsta primei copilǎrii este esențialǎ ȋn conturarea unui comportament corect. 
Școala și alte medii educaționale vor consolida ulterior ceea ce a deprins copilul ȋn familie. 
De pǎrinți depinde ..Buna creștere”, avȃnd forma pe care aceștia i-o dau. 
Standardele pǎrinților dau diferența celor șapte ani de acasǎ. 
Ȋn mod tradițional la un copil bine crescut vom regǎsi salutul, manierele la masǎ, recunoașterea 

greșelilor, tact, toleranțǎ. 
Ȋncepȃnd cu primii ani de viațǎ, copilul preia de la pǎrinți gesturi, atitudini, limbajul, comportamente 

pozitive: cinstea, politețea, sociabilitatea. 
Familia reprezintǎ pentru copil structura protectoare absolut necesarǎ existenței lui. 
Educația primitǎ de copil pȃnǎ la șapte ani este determinantǎ pentru dezvoltarea sa ulterioarǎ. 
Familia se preocupǎ și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltǎ spiritul de 

observație, memoria și gȃndirea.  
Strategiile educative la care se face apel ȋn familie determinǎ dezvoltarea personalitǎții, precum și 

rezultatele școlare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 
Pǎrinții sunt primii dascǎli, educația lor lǎsȃnd amprente, deoarece copiii ȋi imitǎ ȋn tot și ȋn toate. 
Un copil criticat permanent, pedepsit destul de des se va adapta foarte greu ȋntr-un grup, va avea 

tendințe de a ȋncǎlca normele ori nu va fi ȋncrezǎtor ȋn forțele proprii. 
Prin comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui 

înțelegem cât de bine au fost explicate regulile de bune maniere. În acest sens, codul bunelor maniere vine 
în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu 
siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important este ca părinții să respecte cât mai mult formulele 
de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii îi vor imita cu precizie. 

Familia este o frȃnghie ale cǎrei noduri nu se desfac niciodatǎ. Pe o astfel de frȃnghie, pe un loc mai 
stabil sau mai fragil, ȋntr-o poziție favorabilǎ sau mai vulnerabilǎ, ne situǎm fiecare din noi, ȋntrepǎtrunși 
ȋn ițe invizibile care ne marcheazǎ fundamental existența. Unele lucruri probabil se schimbǎ, dar noi 
ȋncepem și sfȃrșim cu familia. spunea autorul Anthony Brandt. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. DE ISTORIE, POPA MARIA-CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SANDULENI, JUD. BACAU 

 
 Familia reprezintă forma socială de bază, întemeiată prin căsătorie, și care constă din soț, soție și din 

copiii acestora. Potrivit DECLARAȚIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR OMULUI, articolul 16 spune: 
„Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea 
societății și a statului.” Statul român sprijină și ocrotește familia și copiii prin acordarea de drepturi și 
libertăți. La rândul lor, familiile au o serie de obligații în cadrul societății. În calitate lor de părinți, ei sunt 
membrii ai comunităților școlare, se pot organiza în consilii și societăți și pot fi delegați în consiliile de 
administrație ale unităților școlare. 

 În cadrul societății contemporane, familia are câteva funcții de bază: naturală (biologică, de 
reproducere), economică ( asigurarea bazei materiale necesare unui trai decent), socială (relațiile 
interumane, sociale și civile la nivel de grup, comunitate umană) și educativă. 

 Funcția educativă înseamnă creșterea și educarea copiilor și este deosebit de importante pentru 
familie, principala responsabilitate și îndatorire a acesteia. Noi, românii acordăm o mare preocupare „celor 
7 ani de-acasă”.  

 În primii 3 ani de viață, copilul descoperă figura maternă și paternă de care va fi dependent. Ambii 
părinți trebuie să fie prezenți și să se implice în activitățile mediului familial. Îndiferent de condițiile 
materiale, dragostea și afecțiunea se dezvoltă și se învată acum. Importante sunt relațiile între părinți, un 
mediu familial stabil, cu reguli de igienă și de comportament sănătoase. Primele relații sociale ale copilului 
cu ceilalți membrii ai familiei – bunici, mătuși, unchi, verișori, prieteni de familie au un rol însemnat în 
această perioadă. Acum se formează personalitatea copilului și modul său de comportament care se vor 
menține toată viața. Părinții adaugă în raport cu copilul interdicția NU, pe care trebuie să o folosească cu 
tact și răbdare. Totodată, copilul învață să salute și să răspundă la salut, să spună mulțumesc, te rog, cu 
plăcere.  

 Învățarea bunelor maniere reprezintă cheia către adaptarea viitorului adult la succesul lui în viață. 
Copilul va învăța ce se cuvine și ce nu se cuvine să facă în timpul mesei, la joacă, într-o vizită. Educația 
timpurie începe doar acasă, cu discreție, în familie. Greșelile se corectează clar, spunându-i ce nu are voie 
sau unde a greșit, arătând și demonstrânt cum e corect. Nu are ce căuta bătaia sau brutalitatea ci încurajarea, 
lauda, disponibilitatea de a-l înțelege și de a-l sprijini în tot ce face. 

 De la 3 ani, cei mai mulți copii intră în colectivitate, la grădiniță. Funcția educativă a familiei nu 
încetează, ci continuă să aibă aceeași importanță, însă în interacțiunea cu instituțiile de învățământ. Părinții 
contribuie, de acum încolo, la realizarea obiectivelor educației – intelectuală, moral-civică, estetică, fizică 
etc. Copilul care frecventează grădinița se deprinde să se trezească la ore fixe, să se spele pe mâini, să se 
îmbrace și să se dezbrace singur. Instruirea îl pregătește în vederea școlarizării, iar disciplina și viața în 
colectivitate acționează pozitiv în sensul socializării lui. Bunele maniere se diversifică. Copilul învață să 
bată la ușă, să ceară voie să intre, să facă un anumit lucru, să pună mâna la gură când tușește sau strănută.  

 Autoritatea părintească nu trebuie să lipsească din educația timpurie a copilului dacă ea este rațională, 
justă și umană. Dragostea arătată copilului nu trebuie să fie exagerată, să fie egală tuturor copiilor din 
familie indiferent de vârstă sau alte particularități. Părinților le revine sarcina de a acorda ajutor material și 
financiar în limitele nevoilor copiilor chiar dacă au sau nu au venituri mai mari. Ei trebuie să fie atenți la 
trebuințele firești ale copiilor, dar nu trebuie să le ofere chiar totul de-a gata, sau să se sacrifice pe ei pentru 
a le satisface dorințele.  

 Nu este greșită nici noțiunea de a munci pentru realizarea unor sarcini, precum încălțatul, încheierea 
șireturilor, folosirea corectă a tacâmurilor, furculița și cuțitul, să pună masa, să-i servească pe ceilalți etc. 

 Spre sfârșitul preșcolarității (6-7 ani), copilul trebuie învățat să stabilească relații numai cu persoane 
cunoscute, bine intenționate și care le vor binele. Este bine de evitat cunoștințele întâmplătoare, care fără 
voia copiilor le pot face rău lor cât și părinților. Orice situație nouă de viață, afectivă, comportamentală, 
relațională apărută în viața copilului trebuie sesizată și luate măsuri, pentru a feri copiii de șocuri care pot 
duce la disconfortul familiei, cu consecințe negative în evoluția vieții și personalității copilului. 
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 Familia rămâne factor de bază a societății noastre, iar copiii, prin educația primită sunt cei care ne 
reprezintă și viitoarea generație. Cei 7 ani de-acasă sunt edificatori pentru formarea lor ca adulți. Acasă, 
învață cum să se comporte cu ceilalți, să fie responsabili cu ei și ceilalți, respectuoși și politicoși. 

 
BIBLIOGRAFIE 
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4. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, București, Ed. Bogdana, 2004 
5. ECATERINA NICULESCU, DICȚIONAR EXPLICATIV ȘCOLAR, Buurești, Ed. Streaua 
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SECRETELE CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

POPA MARIA-DOINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”ALEXE MARIN”-SLATINA, OLT 

 
”Este mai bines ă lăsăm viața să vorbească despre noi în locul cuvintelor” Mahatma GANDHI 
 
 Când voi crește mare !!!... 
Vise pe care, în inima noastră, peste timp ne dorim să le putem împlini. 
Fiecare realizare este rezultatul faptelor noastre !  
Vrem să scriem ? Simplu. Trebuie să cunoaștem alfabetul ! Cifrele, ne deschid o fereastră către lumea 

calculelor ! Cu toate acestea în viață avem nevoie de mult mai mult să putem ajunge unde ne propunem. 
 Educația nu se limitează doar la scris și calcul ci a deveni un bun exemplu la școală ! 
 Fiind înscriși în diverse forme educaționale încă de la vârste fragede, realitatea arată că pentru unii 

copii nu mai există cei șapte ani de acasă ! Modul cum se comportă în relațiile cu alți copii, bunele maniere 
reprezintă cheia succesului în viața socială.  

 Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii șapte ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

 De familie depinde ca pentru copil, adolescentul, tânărul și adultul de mâine să-și asume în acești 
primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune creșteri. Iar acestă expresie ”bună creștere” – nu este 
un standard general. Ea reprezintă forma pe care o dau părinții, familia. 

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea sănătații, creșterea normală și călirea 
organismului.  

 Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui 
program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu are 
nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și “școala primilor ani 
” în care se pun bazele viitoarei sale conșțiinte, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca 
persoană cu statut social . 

 Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 
ceilalți. 

 Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va simți mai confortabil în prezența 
celorlalți decât unul căruia îi lipsesc ” cei șapte ani de acasă”.  

 Aceste norme de conduită se învață în familie. Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu la masă, într-o 
vizită, la o petrecere și chiar într-o discuție cu un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează 
comportamentul în societate și îl învață ce înseamnă respectul.  

 Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect.  
 Nu există o definiție stas a ” celor șapte ani de acasă”. Mai degrabă putem considera că este nevoie 

de un mediu în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât 
printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia 
normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să 
confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. Așadar, jumătate din drum îl face familia, iar 
cealaltă jumătate școala.  

 A-l învăța pe copil bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp. 
 A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot același lucru, nu reprezintă aceleași valori; atât contextual 

cultural-istoric colectiv al societății cât și standardele subiective ale fiecărei familii determină definiția ” 
celor șapte ani de acasă”. 

 În mod tradiţional, în comportamentul unui copil „bine crescut” regăsim un bagaj de norme din care 
nu trebuie să lipsească: 

 Salutul; 
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 Comportamentul în public;reguli de conviețuire ; 
 Comportamentul față de prieteni; 
 Înțelegerea normelor sociale; 
 Manierele la masă și în spațiul public; reguli de bună purtare; 
 Recunoașterea greșelilor; 
 Tact și toleranță. 
 Cultivarea ideilor morale. 
 Odată cu educarea rațiunii, a felului de a gândi, copilul trebuie să aibă o definiție foarte exactă a 

binelui și a răului. Orice aspect legat de moralitate trebuie să aibă un reper al binelui, exemplificat prin 
modele. Pentru oricare întărire a ideilor morale, copilului trebuie să i se asocieze unele calități umane. 
Din aceste puncte de vedere, principalele lecții ale celor șapte ani de acasă trebuie să dezvolte la copil 
răbdarea, bunătatea, buna cuviință, autocontrolul, gândirea optimistă. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• M.GOLU, Dinamica personalității, Ed. Geneze București 1993. 
• R.VINCENT, Cunoașterea copilului, EDP București 1972. 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ  
 

PROF. INV. PRIMAR POPA MARIOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4 – TURNU MAGURELE 

 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale și 
împlinite etapele întregului său ciclu de creștere. 

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

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

Începând cu primii ani de viaţă, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament pozitive ca: sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, dispoziţia de 
colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil. Nu frica, nu teama trebuie 
să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită 
bazat pe egala respectare atât de copil cât și de părinți. Dragostea de „bine”, de adevăr, are nevoie mai ales 
de acţiune, descoperirea virtuților de către copil. Greșesc acei părinți, care îi interzic copiilor de a apuca, 
de a desface jucăriile, de a le pipăi, a le privi și chiar de a le izbi. Activismul precum și curiozitatea acută 
de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie stimulate, încurajate, intelegând copilul ca pe o ființă autonomă.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
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conduita se învață din familie. Şcoala si alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR POPA TUDORIȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DR. EMANUIEL RIGLER,, 

 ȘTEFAN CEL MARE  
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ABORDAREA COPILULUI DIFICIL, PE PARCURSUL 
 UNUI STUDIU DE CAZ 

 
PROFESOR POPAN M CRISTINA 

L P S BAIA MARE 
 
Atitudini ale copilului asupra sănătăţii 
 Ca mecanism fiziologic de apărare, durerea apare încă de la naştere. 
Frica de durere îl determină pe preşcolar şi şcolarul mic să se retragă uşor din activităţile sale. 
Numai acel copil care va înţelege cauza durerii şi va învăţa să o depăşească va putea participa la 

activităţile mai sus amintite. 
 Îmbolnăvirea acută determină supunerea copilului unui tratament, decis de către specialişti în 

domeniu. Această supunere va conduce subiectul la eliminarea bolii şi prevenirea ei în viitor. Copilul în 
cauză va dobândi reguli importante în menţinerea sănătăţii. 

 În cazul îmbolnăvirii unui component din familia copilului, abordarea subiectului este mai delicată: 
copilul, datorită caracterului egocentric din gândirea sa, preia anumite sentimente trăite de bolnav. Atunci 
trebuie să existe o notă justificativă a stării bolnavului, pentru ca cel mic să inveţe să se ferească de boala 
suferindului. 

 In cazul bolii cronice (handicapul), lucrurile se complică: 
- Disfuncţia nu permite copilului să-si formeze o imagine corectă a unui obiect studiat; 
- Disabilitatea, deasemeni, nu-l ajută pe copil să se adapteze integral in mediul social. 
 Cultivarea copiilor, a parinţilor şi celor implicaţi în educarea copilului cu handicap, cu concepţia de 

a ajunge la o performanţă personală şi nu a altora, este un principiu încurajator care stă la baza instruirii 
acestor copii. 

 În mod similar instruirea acestor subiecţi poate fi uşurată şi dacă se înlătură sindromul “mie nu mi 
se va întâmpla”. Oricine se poate îmbolnăvi. Oricare dintre cei bolnavi poate depăşi pragul sistului de 
bolnav, respectând norme şi reguli, astfel, mărindu-se şansele de formare a personalităţii umane, în raport 
cu condiţiile sociale, de prezent şi viitor. Se depăşeşte astfel şi beneficiul secundar care ar putea îngreuna 
această formare. Copilul în cauză trebuie să înveţe să-şi depăşească aceste “incapacităţi”. Înlăturarea 
termenilor “menajare, neputinţă” contribuie la integrarea firească a acestuia în grup. Stăruinţa curiozităţii 
“de ce mi se imtâmplă mie?” îl ajută pe copil să-şi rezolve propriile nevoi şi să se egaleze în activităţile lui, 
cu copilul sănătos, de vârsta lui. Îşi va cunoaşte limitele în orice situaţie, iar cei din jur vor fi nevoiţi să-l 
accepte ca pe un seamăn al lor. Metodele cele mai eficiente în abordarea şi educarea copilului cu handicap 
sunt observaţia, discuţia, jocul, stimularea cognitivă, lucrul cu grupul, comunicarea nonverbală, implicarea 
persoanei de ataşament primar (părintele), ori a mentorului. 

 Frica, academismul excentric, formalismul, instituţionalizarea copilului bolnav, ataşamentul prin 
seducţie, marginalizarea, sunt metode care stârnesc regresul în instruirea copilului bolnav.  

STUDIU DE CAZ AL ELEVEI CĂLINA PAULA-ANAMARIA 
 Conform fişei psihopedagogice, copilul este născut la 9 martie, 1999, singurul copil al familiei 

Călina.Mama sa este Emilia.Linar tatăl, Mirel-Flori, amândoi angajaţi în domeniul economic.Familia 
locuieşte într-o garsonieră, pe strada Cuza-Vodă, nr.16. 

 Din motive încă necunoscute fetiţa suferă o serie de boli care îi îngreunează dezvoltarea 
particularităţilor de vârstă, biologice şi psihologice, darn u sunt imposibil de depăşit:hidrocefalia, ambliopie 
laterală la ochiul stâng, … 

 Intrarea fetiţei în rândul bobocilor din clasa I a însemnat pentru mine o nelinişte sufletească, încă de 
atunci. Analizând amănunţit starea ei de sănătate, am abordat problema mai întâi în faţa familiei .Căutând 
pe internet informaţii despre bolile mai sus amintite, am întrebat părinţii dacă ştiu posibilele consecinţe ale 
acestor boli.I-am îndrumat spre o serie de vizite medicale, după ce aceştia mi-au arătatinvestigaţiile făcute 
la Spitalul Bagdasar din Bucureşti. 

 Urmărind mai serios evoluţia fetei, pe parcursul procesului de instruire din prima parte a semestrului 
I, am constatat că boala evoluează destul de rapid., fapt dovedit şi de alte vizite medicale realizate 
ulterior.Am contactat şi grădiniţa frecventată de fetiţă, în perioada preşcolarităţii sale, cerând amănunte 

1559

 



despre evoluţia ei în grupul de copii.Toate constatările survenite ulterior, au fost îndrumări exacte pentru 
părinţii, de a apela la doctori care au intervenit chirurgical asupra creierului fetiţe, destul de afectat.După o 
perioadă de convalescenţă, starea Paulei s-a stabilizat. 

 Am fost plăcut impresionată să aflu de la tatăl ei, că “starea copilei s-a stabilizat.;este un copil 
normal;poate mânca orice;doar atât trebuie să facă fetiţa, pentru a evita o altă eventuală primejdie:să se 
ferească de presiuni psiho-fizice asupra capului.” 

 Colaborând permanent cu medical care s-a ocupat de situaţia fetiţei, am ştiut cum să evit o posibilă 
primejdie de a renaşte efectele negative ale bolii.Pentru că fetiţa era doar în clasa I, în perioada de 
convalescenţă, cu permisiunea medicului, am ajutat –o ajutat-o pas cu pas, individual, să pătrundă în tainele 
cunoaşterii, pentru ca atuci când să vină în rândurile colegilor săi, să fie în rândul lor, moderat, conform 
particularităţilor ei de înţelegere.Astfel, în contact cu semenii săi de grup şcolar, ea a putut: 

-să citească ajutată,  
-să resolve exerciţii simple de adunare şi scădere în concentrul 0-10, cu support material, să deseneze 

frumos, să picteze. 
 Încă vorbeşte defectuos, dar frecventând de la grădiniţă şedinţele de logopedie, am înţeles de la 

logoped că evolează destul de bine.Participă activ la orele de educaţie fizică, fără a fi surmenată 
fizic.Lucrează destul de bine pe calculator(în MICROSOFT WORD ŞI ÎN WOED PAIDE), graţie şi tatălui 
său, care s-a ocupat suplimentar de fetiţă, acasă, fără a se simţi surmenată într-un anumit fel.Memorează 
destul de repede texte de scurtă întindere, în versuri sau în priză.Am observată că a devenit mai responsabilă 
în realizarea sarcinilor primite de la cei din jur.Este sociabilă, comunică uşor, areo imaginaţie 
deosebită.Citeşte lecturi de scurtă întindere, se documentează şi se informează despre anumite neclarităţi 
care-i stârnesc curiozitate. 

 Cu brio poate fi integrată în rândul elevilor buni, apreciaţi cu calificativul BINE.Este educată în 
spiritul “celor şapte ani de acasă”.Pare destul de deschisă, deşi, uneori, am senzaţia că o deranjează 
ceva.Aflând, o ajut cu plăcere, pentru a depăşi orice obstacol din evoluţia sa pe tpate planurile.Relaţia 
strânsă dintre grădiniţă, familie şi şcoală, a dus acest caz la rezolvarea cu brio a unei situaţii din care, dacă 
ar fi intrat în necunoscut, ar fi curmat poate viaţa fericitei Paula, chiar norocoasei Paula. 

 Firea deschisă şi înţelegătoare a părinţilor ei au contribuit foarte mult la diminuarea efectelor negative 
de cauză a bolilor copilei.Mai mult, părinţii au înţeles ce înseamnă integrarea copilului în viaţa socială, 
respectând cu stricteţe absolut toate indicaţiile de specialitate din punct de vedere medical, social, preşcolar 
şi şcolar, etc. 

 Împreună cu doamna educatoare, am ataşat la referat copii ale actelor ce dovedesc referirile mai sus 
amintite. 
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ROLUL EDUCATOAREI IN ADAPTAREA COPILULUI  
DE GRUPA MICA LA GRADINIȚA 

 
EDUCATOARE GRANGURE DANIELA, 

 GRADINIȚA CU P.P. "CASUȚA FERMECATA", CRAIOVA 
EDUCATOARE POPESCU ANCA, 

 GRADINIȚA CU P.P. "CASUȚA FERMECATA", CRAIOVA 
 
Începerea grădiniţei este o mare tranziţie pentru cei mai mulţi copii, deoarece este startul pentru noi 

experienţe într-un mediu nou. Este posibil ca unii copii să devină anxioşi pentru că se activează teama de 
necunoscut: grădiniţa. Aici întâlnesc copii diferiţi faţă de ei: înălţime, greutate, piele, îmbrăcăminte, limbă, 
gen, etnie, dizabilitate, situaţie materială, familie, istorie personală etc., aspecte ce pot avea un dublu 
impact: sursă de dezvoltare sau sursă de stres (dacă nu sunt bine gestionate). 

Acasă, în primii ani de viaţă, copilul dobândeşte noţiuni despre sine, se poate repera ca identitate, ca 
aparţinând unui grup cultural şi social, îşi poate cunoaşte şi recunoaşte competenţele şi abilităţile, deprinde 
reguli şi începe să îşi asume responsabilităţi, devine activ în propria-i viaţă. Întreaga dezvoltare a copilului 
este condiţionată de calitatea relaţiilor pe care le stabileşte cu mediul social în care trăieşte. Fiecare 
participant în viaţa copilului (părinţi, fraţi, bunici) influenţează modul său de dezvoltare, condiţionând 
modelele relaţionare pe ""care copilul le integrează şi pe care le va reproduce în viaţa sa. 

Copilul învaţă cu preponderenţă din contactul său cu mediul fizic şi social. Relaţia pe care acesta o 
are cu mediul, răspunsul pe care îl primeşte la interacţiunile pe care le iniţiază sau le stabileşte în demersul 
său de explorare şi experimentare sunt definitorii pentru dezvoltare.  

Odată cu înscrierea la grădiniţă, copilul îşi îmbogăţeşte considerabil sfera relaţiilor, intrând în contact 
cu o lume necunoscută, oarecum străină şi stranie pentru el. Până în acest moment, singurii adulţi care l-au 
înconjurat au fost aceia în care a investit afectiv, cărora ştie să le răspundă şi care îi cunosc nevoile. În 
absenţa mamei sau tatălui, copilului trebuie să i se acorde posibilitatea unor relaţii de calitate cu adulţii care 
îl înconjoară. Educatoarea se află într-o poziţie de receptor/ iniţiator al interacţiunii cu copilul, preluând 
într-o mare măsură acţiunile parentale, pentru că în grădiniță, tot ceea ce-l înconjoară pe copil trebuie să îl 
susţină pe acesta să exploreze, să experimenteze, să se dezvolte. Dincolo de mediul fizic în care se derulează 
activitatea din grădiniţă, mediu care este deosebit de important, este necesar să recunoaştem importanţa 
intervenţiei fiecărui membru al personalului, didactic, nedidactic sau auxiliar. Persoanele implicate în 
educaţie posedă instrumentele şi atitudinile necesare, astfel încât să creeze oportunităţi de dezvoltare pentru 
toţi copiii: realizează un mediu educativ ce răspunde nevoilor individuale, ce creşte şansele pentru succes 
ale tuturor copiilor, ce dezvoltă respectul şi imaginea de sine, ce valorizează în mod benefic diferenţele 
dintre persoane, ce promovează comunicarea deschisă despre orice, reducând sau ameliorând în acelaşi 
timp comportamentele discriminative şi stereotipurile.  

În grădiniţă, copilul de 3 ani îşi continuă construirea propriei identităţi. De data aceasta, el se 
raportează la alţi copii de aceeaşi vârstă, începe să relaţioneze cu ei, să se compare cu aceştia, să îşi 
negocieze regulile în grup, să-şi ajusteze comportamentele în funcţie de colegi. Pentru copil, este un 
moment important al construcţiei sale ca persoană. Atitudinea educatoarei trebuie să îl sprijine şi să îl 
încurajeze în acest demers, să îi consolideze încrederea în sine, să îl valorizeze permanent, controlând 
comportamentele nedorite cu multă atenţie pentru copil. 

Pentru a valoriza cât mai mult mediul educațional al grădiniței, educatoarele îmbunătăţesc practicile 
de organizare a activităţilor şi folosesc diversitatea ca o resursă şi ca o oportunitate echitabilă de învăţare: 

• folosesc resurse educaţionale atractive; 
• pregătesc pachete de învăţare adaptate fiecărui copil; 
• individualizează învăţarea şi jocul; 
• respectă stilurile de învăţare; 
• deleagă responsabilităţi; 
• utilizează experienţele copiilor; 
• propun lucrul în echipe; 
• încurajează copiii să-şi exprime opiniile, cu argumente, să fie empatici, să aibă flexibilitate. 
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• amenajează sectoarele- centrele de interes în orice combinație, astfel încât să fie multifuncționale, 
în funcție de ce urmăresc să obțină cu copiii într-o anumită perioadă de timp; antrenează totodată copiii în 
amenajarea sau reamenajarea unui centru de activitate de la o zi la alta; 

Când vin în grădiniță, copiii învaţă „socializarea“ prin comunicarea şi interacţiunea cu ceilalţi colegi 
de grupă. Din jocul copiilor, educatoarele află despre interesele şi preferinţele pentru anumite activităţi (de 
exemplu, unii copii desenează, pictează, alţii sunt „povestitori“, altora le place să creeze colaje, să vizioneze 
desene animate, să inventeze poezii, iar alţii sunt „campioni“ la practicarea unui sport sau le place să 
observe natura etc.).  

Bunele relaţii, starea de bine dintre ei, reprezintă o condiţie facilitatoare pentru învăţare şi dezvoltare. 
În derularea activităţii în grădiniţă, într-un spaţiu destinat copilului şi dezvoltării acestuia, fiecare gest are 
o semnificaţie de îngrijire, creştere şi dezvoltare a copilului şi este important ca educatoarele să deţină 
acelaşi tip de aptitudini şi atitudini în raport cu copilul: 

• căldură şi afecţiune; 
• răspuns imediat la nevoile copilului; 
• disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
• sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; 
• respect; 
• deschidere şi comunicare; 
• limite clare şi bine precizate; 
• recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; 
• nediscriminarea; 
• confidenţialitate şi încredere reciprocă. 
Datorită momentelor de interacţiune foarte încărcate de afecte la care suntem martori sau la care 

participăm în mod direct (separarea de părinţi, coşmarurile din timpul somnului de după-amiază, 
momentele de igienă ale copilului), este foarte important să se producă un transfer afectiv dinspre copil spre 
noi (educatoare). Copilul se linişteşte în prezenţa noastră, ne caută cu privirea atunci când îşi ţine părintele 
de mână şi vine spre grădiniţă, ne povesteşte ce a făcut acasă. În acest fel, pentru copil putem deveni 
persoana de referinţă din punct de vedere afectiv. Copilul are abilitatea de a investi afectiv şi în alte persoane 
decât mama sau tatăl său, dispunând de schema ataşamentelor multiple. 

Trebuie să fim pregătite să facem faţă acestui rol, ba chiar mai mult, deoarece munca noastră 
presupune o relaţie de interacţiune privilegiată (ajutorul în momentul mesei, al îmbrăcatului, primirea sau 
plecarea la/ de la grădiniţă). Relația educatoare – copil este o relaţie de ataşament diferită de relaţia pe care 
copilul o are cu părinţii săi, însă respectă caracteristicile acesteia (încredere şi respect reciproc, susţinere şi 
încurajarea explorării copilului, valorizare şi satisfacerea nevoilor de dezvoltare ale copilului etc.). 

La venirea în grădiniță, copilul începe să se relaţioneze cu cei de-o seamă, trecând de la „jocul în 
paralel“, la cel „împreună cu“ ceilalţi copii, câştigându-şi şi consolidându-şi imaginea de sine. Pe tot 
parcursul dezvoltării sale, copilul se raportează la susţinerea adultului (educatoarei): acesta este partenerul 
său de joacă privilegiat, este sprijinul său, este un reper afectiv. Copilul este dependent de adult, însă alături 
de el îşi descoperă independenţa. Dacă relaţia cu adultul este pozitivă, îl ajută pe copil să-şi câştige 
încrederea în sine, îl valorizează şi îl susţine în explorare. 

Într-un spațiu organizat cum este grădinița, copiii se dezvoltă într-un mediu ordonat si predictibil. 
Obiceiurile cotidiene, rutinele au o altă importanţă decât pentru adulţi. Ora mesei, timpul în care se joacă, 
ora de somn din timpul zilei, momentele în care pleacă şi vin de la grădiniţă sunt obiceiuri zilnice care le 
oferă copiilor stabilitatea de care au nevoie pentru buna lor dezvoltare, dar şi sentimentul de căldură şi 
protecţie. Repetând mai multe zile sau mai multe luni la rând aceleaşi lucruri, învaţă să se cunoască mai 
bine pe ei înşişi şi încep să perceapă mai clar lumea care îi înconjoară, modalitatea de bază prin care copiii 
pun stăpânire pe orizontul apropiat. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 
AUTOR: POPESCU CRISTINA-LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 
BUCUREȘTI, SECTOR 6 

 
Profesori sau părinți, cu toții ne dorim copii adaptați. Acest lucru presupune asimilarea informațiilor 

în modul concret și la timpul potrivit. Învățarea și școala sunt elementele în jurul cărora ar trebui să se 
împartă mare parte din timpul unui elev. Elementele centrale ale acestui proces sunt în primul rând copiii, 
dar și părinții și profesorii. Acest trio, bine echilibrat, aduce beneficii în dezvoltarea copilului, viitor adult. 

De-a lungul timpului, educația a devenit tot mai importantă. Părinții sunt preocupați din ce în ce mai 
mult de dezvoltarea armonioasă a copilului, atât fizic, dar și psihic, încât caută metode de ceștere astfel 
încât viitorul adult să fie echilibrat și adaptat societății în care trăim. Din păcate, ritmul alert al vieții 
părinților, imprimă un ritm și mai alert, copiilor. Am ajuns în situația de a nu ne vedea, cu toți membrii 
familiei, decât la finalul săptămânii. Or, copilul tânjește după timp de calitate cu părinții, frații. Dacă au 
noroc, sunt supravegheați după orele de curs, de către bunici. Alții, mai puțin norocoși, stau cu bone, mai 
mult sau mai puțin pregătite, alții la after-school. Și așa, încet, încet, educația este „lăsată” pe mâinile altora.  

Se observă însă, din ce în ce mai des, că educația este lăsată numai în seama școlii. Ori, până la 6 ani, 
când vine copilul la școală, temelia este deja pusă. De unde? Din familie! Familia este primul dascăl al 
copilului! Modelele copiilor sunt persoanele cele mai apropiate de ei, încă de la o vârstă extrem de fragedă. 
Mama este prima învățătoare. Tatăl este primul profesor din viața copilului. Copilul ajunge astfel, oglinda 
părinților! Atenție mare, așadar, ce model oferim copilului nostru! Degeaba îl învățăm că nu este frumos să 
vorbească urât, dacă noi, ca părinți, folosim cuvinte urâte. Degeaba îl certăm că nu are răbdare cu ceilalți, 
dacă noi nu avem răbdare cu ei, nu ascultăm problemele lor.  

Este din ce în ce mai greu să petrecem timp de calitate cu ai noștri copii, când venim de la lucru seara, 
târziu. Treburile casei ne copleșesc uneori, dar nu avem voie să ne neglijăm copiii. Telefoanele sau tabletele 
nu trebuie să suplinească un părinte. Televizorul, la fel. Este trist să observăm noi, ca profesori, copii din 
ce în ce mai triști, mai obosiți, mai irascibili deoarece vin la școală foarte obosiți, sunt neatenți și nu dau 
randament deoarece au stat ore întregi pe jocuri, cu ochii în telefoane, calculatoare. Școala nu mai este 
interesantă pentru acești copii, deoarece s-au învățat să obțină toate informațiile de pe net, vor să se joace 
continuu, pentru că stimulii primiți nu sunt suficienți. Sunt cu gândul numai la jocurile din telefon. Acesta 
este un semnal de alarmă, pentru generația din zilele noastre. 

În loc să-i plasăm de la o activitate la alta, în marea majoritate a zilelor, haideți să încercăm să 
petrecem noi, timp de calitate: părinte-copil. Haideți să discutăm cu ei ce este bine, ce este frumos, ce este 
folositor... Să alergăm prin parc, să le arătăm florile, copacii, gâzele. Să afle de la noi cum se numesc, nu 
de la școală, de pe fișă. Să salutăm vecinii, să-i ajutăm, astfel, copilul să se obișnuiască să facă și el la fel.  

Ar mai fi multe de spus...Timpul trece... Copilul crește...Răspunderea este a noastră și numai a 
noastră! 
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DESPRE FAMILIE ȘI ROLUL EI IN FORMAREA COPILULUI 

 
POPESCU DANIEL 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI  
 
Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare al interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

Viaţa în familie este prima şcoală a emoţiilor. În acest creuzet intim, învăţăm să recunoaştem emoţiile 
proprii cât şi reacţiile celorlalţi la emoţiile noastre, cum să gândim aceste emoţii şi cum să alegem reacţiile, 
cum să citim şi să ne exprimăm speranţele şi temerile. 

Familia este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Ea este mediul prielnic 
pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. În organizarea sa proprie, ea oferă garanţii de 
moralitate, este prima şcoală care pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, deprinzându-l să-şi împlinească 
datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul ierarhiei şi ordinii. Familia este un oficiu înalt al 
respectului, al demnităţii, al libertăţii interioare. Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, 
seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată. 

Familia are şi o însemnată funcţie educativă. Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru 
prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”. 
Statisticile judiciare arată că majoritatea delicvenţilor şi a celor din instituţiile de corecţie au fost lipsiţi de 
o reală asistenţă din partea familiei. 

Așadar, copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste, cu onestitate și înconjurat cu afecțiune, 
cu aceea tandrețe de care simte nevoie numai el. Fiecare copil are dreptul de a se dezvolta în limitele și 
capacitățile sale. Responsabilitățile părinților, a familiei, a educatorilor, este de a asigura copilului cele mai 
bune condiții pentru a fructifica din plin acest drept și acest privilegiu. 

Copilăria este într-adevăr vârsta de aur! Meșterii făurari sunt în prima etapă părinții. 
Cea mai bună educație este cea pe care o aplică părinții uniți într-o căsnicie fericită, echilibrată, din 

punct de vedere psihoafectiv și hotărâți să-și crească un copil normal dezvoltat, din toate punctele de vedere. 
Dragostea și înțelegerea dintre părinți este cel mai bun sfetnic, căci intuiesc fără prea multă teorie, care sunt 
cele mai bune metode pentru a canaliza tendințele copilului, fără a-i strivi sau devia personalitatea în 
formare. 

Dacă, în general, familiile își înțeleg acest rol și îl îndeplinesc, manifestă grijă și preocupare pentru 
copil, sunt însă cazuri în care familia nu își îndeplinește atribuțiile și mai rău, constituie un exemplu negativ 
în opera de formare și instruire a copilului.  

La vârsta copilăriei este necesar să se formeze și să se dezvolte sentimentele morale. Primul sentiment 
care se naște este cel de rușine. Copilul se rușinează când a făcut o faptă rea și este mustrat; lasă capul în 
jos și dacă mustrarea este făcută pe un ton ridicat, el începe să plângă. 

Sentimentul de mulțumire, de satisfacție, apare mai târziu, când copilul înțelege prin comparație, că 
fapta lui este aprobată, apreciată sau dezaprobată. De la vârste foarte mici se manifestă sentimentul de 
compasiune, care se constată ori de câte ori i se citește sau i se spune copilului o poveste care-l 
impresionează. 

Sentimentul de iubire, de dragoste îl încearcă prima oară față de părinți. La vârsta copilăriei se pun 
bazele dezvoltării sentimentelor de dragoste față de casa părintească, de locul natal, țara în care s-a născut, 
față de frumusețile mediului înconjurător. 

În familie, de la părinți, copilul învață primul abecedar al muncii, prin micile treburi și activități 
gospodărești la care este antrenat: udatul florilor, ștersul prafului, micile cumpărături. Pentru unele reușite, 
copilul este bine să fie lăudat, dar și dojenit, pentru lipsă de atenție, pentru superficialitate. 

Tot părinții sunt aceia care le dezvoltă voința, stăpânirea de sine, perseverența, conștiinciozitatea, 
spiritul de inițiativă, curajul – trăsături care marchează personalitatea copilului. Familia este aceea care 
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pune bazele formării unor trăsături de caracter cum sunt: cinstea, sinceritatea, modestia, în primul rând prin 
atmosfera din familie, prin exemplul personal.  

Este necesar ca părinții să cunoască posibilitățile de înțelegere ale copiilor, puterea de judecată, 
aspirațiile preferențiale, să-i încurajeze pentru micile reușite, ca și pentru bunele lor intenții. Nu trebuie să 
exagereze cu recompensele, dar nici cu pedepsele. 

 
Bibliografie: 
”Copilăria, afectivitatea și sensul evoluției personalității” Revista învățătorimii gorjene, nr.5/2014, 

Tg-Jiu. 
www.jurnalspiritual.ro  
www.revistadidactica.ro 
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 CONTRIBUTIA FAMILIEI LA  
DEZVOLTAREA SI EDUCAREA COPILULUI 

 
 PROF. INV. PRIMAR SI PRESCOLAR, POPESCU DOINA 

 SCOALA GIMNAZIALA „AUREL VLAICU”FETESTI, IALOMITA 
 
Moto: ‚,Orice om primeste doua feluri de educatii; una data de altii si alta, mult mai importanta, pe 

care si-o face singur” Gibbon 
 
 O buna educatie incepe de la nastere. Educatia este un proces continuu care incepe in primele 

clipe de viata si continua pe tot parcursul existentei noastre, fiecare etapa de viata fiind marcata de 
nevoia achizitionarii unor continuturi noi. Mama si tatal sunt profesorii cei mai importanti din viata 
copilului. Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte 
a copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Cei sapte ani de acasa sunt masura unui copil educat 
si este perfect adevarat.  

Educatia de pana la sapte ani este fundamentul succesului in achizitiile viitoare.Educatia, constand in 
sistemul de interactiuni intre parinti si copil, poate favoriza explorarea posibilitatilor sinelui sau poate duce 
la restrangerea lor. Cand spunem educatie, nu ne referim doar la ceea ce parintele transmite verbal copilului, 
ci la tot ceea ce face parintele in interactiunea cu copilul.  

 In primele etape ale vietii ni se fixeaza reperele care tin de dezvoltarea noastra emotionala si 
relationala, punandu-se bazele felului in care viitorul adult isi va exprima emotiile si isi va consolida 
sentimentele, urmand ca in etapele ulterioare sa se puna bazele unui sistem de norme, reguli si principii 
care sa il ajute sa functioneze in cadrul social. In ambele etape un rol decisiv il joaca familia, mai ales 
parintii si modul in care acestia reusesc sa transmita copilului un nou set de reguli si valori care urmeaza sa 
fie interiorizate. Felul in care adultul se formeaza si functioneaza intr-un anumit context de viata este 
direct dependent de educatia pe care acesta o primeste din partea familiei. 

 Familia trebuie să-şi facă timp pentru copilul său. Să vorbească, să se joace cu el, să-l asculte, să-i 
respecte dorinţele (jocurile), să-i satisfacă trebuinţele, să-i înţeleagă motivaţiile.La vârsta aceasta, frageda, 
se pun bazele caracterului copilului: acum încep să se definească profilul său moral, acum i se formează 
atitudinea faţă de oameni, faţă de lumea înconjurătoare.  

De aceea, este foarte important să-i învăţăm cum să-i respecte şi să-i iubească pe ceilalţi, în primul 
rând pe părinţi.  

Familia este cea care răspunde trebuinţelor elementare ale copilului: de afecţiune şi de protecţie. 
Părinţii apără copilul în faţa unor agresiuni, lipsuri, mediul ambiant (frig, umezeală, frig, furtuni). 

 Dragostea fata de copil:Familia este locul unde copilul învaţă să fie iubit şi să iubească. Părinţii 
trebuie să se bucure de copiii lor, să-i accepte aşa cum sunt, să nu-i jignească, să nu-i umilească, să nu-i 
descurajeze, să nu-i pedepsească pe nedrept, să nu-i lipsească de încredere. Dacă se simte iubit copilul 
trăieşte sentimentul de siguranţă, de protecţie, se simte membru al familiei, şi se integrează în normele şi 
regulile grupului. Sentimentul de siguranţă dă copilului încrederea de a avea iniţiative proprii şi de a acţiona 
conform lor. În cursul raporturilor interpersonale se cultivă afectivitatea. 

 A fi un exemplu pentru copil:Familia trebuie să-l înveţe pe copil că trebuie să trăiască în dragoste şi 
armonie cu cei apropiaţi, dar şi cu ceilalţi semeni. Să trăiască cinstit, să iubească adevărul, să respecte 
bunurile, convingerile şi sentimentele altora. Referindu-se la puterea exemplului părinţilor în educaţie, J. 
Lock spunea: ,,Nu trebuie să faceţi în faţa copilului numic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă vreo 
vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care i-aţi prezentat-o drept o greşeală când a-ţi comis-o, el cu siguranţă că 
se va apăra invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se pune în aşa măsură la adăpostul acestui exemplu, 
încât greu vă veţi atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie greşeala respectivă.”  

 Jocul impreuna cu copilul: Familia trebuie să-şi facă timp pentru copilul său. Să vorbească, să se 
joace cu el, să-l asculte. Jocul şi jucăria sunt mijloacele cele mai accesibile pe care părinţii le pot utiliza în 
munca educativă, pentru că cea mai mare parte din timp, până la şase ani, copilul şi-o petrece jucându-se, 
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jocul fiind principala formă de manifestare prin care îşi poate satisface nevoia de mişcare şi de cunoaştere. 
Dar, jocurile şi jucăriile oferite copiilor să fie alese în funcţie de particularităţile de vârstă.  

 Invatam copilul sa iubeasca munca:În familie, copiii învaţă primul abecedar al muncii prin activităţile 
casnice şi gospodăreşti la care sunt antrenaţi- udatul florilor, ştersul prafului, spălatul vaselor, ordine în 
cameră sau în dulap, mici cumpărături. Încercând implicarea copilului în treburile gospodăreşti ale familiei 
copiii se obişnuiesc să participe alături de părinţi, încep să aprecieze munca celorlalţi membri ai familiei. 
Solicitările adultului trebuie să fie compatibile cu vârsta copilului, cu posibilităţile şi aptitudinile sale, 
pentru a-i oferi bucuria reuşitei. Pentru unele reuşite este bine ca, copilul să fie lăudat, dar şi sa i se atraga 
atentia daca este cazul, pentru superficialitate  

 Implicarea in viata sociala: Familia trebuie să ofere copilului experienţe complexe prin implicarea 
sa în viaţa socială, începând cu cunoaşterea naturii. În perioada preşcolară orizontul de cunoaştere al 
copilului se lărgeşte ca urmare a experienţei câştigate în contact cu mediul înconjurător, cu prilejul 
plimbărilor în natură.Dezvoltarea sentimentelor morala: În perioada preşcolară părinţii trebuie să acorde 
atenţie deosebită formării deprinderilor. De mic copilul trebuie să ştie ce este bine şi ce este rău în 
comportarea sa sau a altor copii. Tot acum se formează şi se dezvoltă sentimentele morale. În jurul vârstei 
de 3-4 ani apare primul sentiment- de ruşine. Se ruşinează când face o faptă rea şi este mustrat, lasă capul 
în jos dacă este dojenit pe ton ridicat, plânge. Sentimentul de mulţumire, de satisfacţie apare mai târziu, 
când copilul înţelege prin comparaţie că fapta lui este aprobată, apreciată sau dezaprobată. Şi tot în familie 
copilul învaţă sentimentul de iubire, de dragoste faţă de părinţi, bunici, fraţi, faţă de casa părintească, locul 
natal, ţara în care s-a născut, faţă de frumuseţile naturii. 

 Descoperirea propriei identitati: La naştere, copiii găsesc în famile hrana şi căldura sufletească 
necesară vieţii, dar şi un nume (o identitate), o limbă, o cultură, un anumit mod de a acţiona, de a fi, care te 
modelează, te ajută să creşti, să devii ,,om”. În copilărie, dezvoltarea socială este echivalentă cu 
socializarea. Există însă o relaţie strânsă între aspectul social şi dezvoltarea structurilor cognitive ale gîndirii 
copiilor. În primele luni de viaţă copilul este capabil să-şi recunoască mama, iar mai târziu realizează că o 
persoană există chiar şi atunci când lipseşte. În familie copilul învaţă să trăiască şi alături de ceilalţi oameni. 
Dacă părinţii s-au preocupat de formarea capacităţii copilului de a relaţiona cu cei din jur, odată cu intrarea 
în grădiniţă el va şti să se raporteze la ceilalţi, va şti să coopereze, să se asocieze cu copiii, va avea mai 
multă iniţiativă în organizarea şi desfăşurarea unor jocuri, fie în comunicarea verbală  

 Familia pune bazele formarii personalitatii copilului: Tot părinţii sunt aceea care dezvoltă voinţa, 
stăpânirea de sine, perseverenţa, conştiinciozitatea, spiritul de iniţiativă, curajul, trăsături care marchează 
personalitatea copilului şi pune bazele formării trăsăturilor de caracter: cinstea, sinceritatea, modestia, în 
primul rând prin modelul personal. Familia are obligaţia de a arăta copilului posibilităţile şi limitele 
libertăţii umane. 

 Copilul, ca orice om, trebuie să respecte anumite limite în faptele sale, chiar şi în familie, faţă de 
părinţi. Părinţii sunt primii care ajută copilul să recunoască şi să respecte aceste limite. 

 Primii ani din viaţa copilului sunt cei mai importanţi- anii de formare, de dezvoltare emoţională şi 
intelectuală. La sapte ani structurile esenţiale ale personalităţii sunt deja formate, iar personalitatea copilului 
în curs de formare va purta adânc gravată în ea o dominantă stabilă. 

 Putem spune că, şcoala începe în familie! De aceea, este necesar ca părinţii să aibă în vedere că fiinţa 
umană este în continuă prefacere, că cele mai rapide transformări se produc în perioada copilăriei. 
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASĂ 
  

 PROF. ÎNV. PREȘ. POPESCU ELENA CARMEN 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PAMFIL GEORGIAN“ GURA TEGHII 

 G. P. N. FURTUNEȘTI NR. 1 
 
 Familia este nucleul de bază în care copilul se formează ca om, având un rol decisiv în formarea 

viitorului social și spiritual al copilului pentru că știm că „există evenimente care-și pun pecetea asupra 
mentalități individului ”respectiv al copilului”. 

Factorii care influentează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra 
educației ca serviciu social și extinderea mass-media. 

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

 Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și 
pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe și succes în viață.În relațiile dintre părinții și copiii trebuie să 
primeze un climat afectiv pozitiv favorabil și nu unul negativ nefavorabil educației, adică să primeze 
formarea personalității preșcolarului ca om. 

 Felul în care părinții se raportează la copii afectează în mod dramatic modul în care copilul se va 
raporta la societate.Părinți severi vor forma un tânăr fără personalitate, voință, inițiativă;părinți care-l vor 
răsfăța vor avea un copil care nu învață, nu muncește dar pretinde mereu;părinții care denotă inconsecvență 
educativă, care oscilează între răsfăț și severitate, vor forma un copil dezorientat, încăpățânat, capricios și 
dificil în raporturile sociale. 

 Educația copiilor presupune întâi de toate desăvârșirea propiei educații, a sentimentelor noastre, 
părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de moralitate ireproșabilă, de integritate și educație aleasă, 
fiind formatorii unei generații, ca astfel preșcolarii să-i aibă ca model. 

 Comportamentul plin de afecțiune al mamei este liantul care leagă formarea sentimentului 
comuniunii sociale, favorizând comunicarea, colaborarea, afecțiunea, altruismul. Baza acestui sentiment o 
constituie relațiile cu mama, afecțiunea reciprocă dintre mamă și copil. 

 Comportamentele copiilor se învață prin observarea unor modele în familie sau societate.Într-un 
studiu de specialitate sau făcut cercetării asupra preșcolarului supus unui mediu agresiv prin vizionarea 
unui material violent, iată cum au reactionat aceștia:„Într-o grădiniță o parte din preșcolarii au asistat la un 
spectacol dat de un actor care tot timpul se comporta violent, agresând o păpușă mare din 
plastic.Observându-se copii în zilele următoare s-a constatat că aceștia se comportau mult mai agresiv cu 
jucăriile și păpușile lor în coparație cu ceilalți care nu participaseră la spectacolul respectiv.După opt luni 
40% din copiii se comportau agresiv rezultând astfel influența mediului asupra copilului acesta marcându-
l pe perioadă îndelungată însă el va suferi mai puțin dacă are sprijinu-l familiei simțindu-se în siguranță 
căpătându-și încrederea în părinții. 

 De aceea atitudinile și comportamentele părinților influențează formarea profilului moral al 
copilului. Responsabilitatea unui părinte este uriașă în ceea ce privește educația copilului-neadaptarea 
socială, delicvența, depresia, dependența și chiar sinuciderea au ca substrat lipsa educației familiale 
sănătoase. 
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Iată câteva ipostaze ale familiei în educarea preșcolarului: 
1.Familia severă imprimă ordine, seriozitate, asigură unitate și echilibru familial.Severitatea este 

necesară dar cu măsură și multă blândețe astel încât copilul să nu se simtă timorat cu gândul la pedepse, 
pentru că preșcolarul va căuta afectivitate în altă parte. 

2.Familia permisivă stă la polul opus al familiei severe, are un climat de „puf”, un astfel de copil va 
deveni neajutorat, un egoist pentru că în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce părinții 
doar datorii. 

Este un copil care se va adapta greu la școală și în viitor la locul de muncă. 
3.Familia rigidă prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsă de încredere în sine, teama de 

nereușită și sancțiune. 
4.Familia libertină creează o admosferă legeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 

maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. 
 De aceea, părinți trebuie să înțeleagă că în climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestea 

(severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea și strictețea), toate însă cu măsură și la timp, 
orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 În concluzie rolul familiei și influenței acesteia în educația copiilor este primordială:„Familia 
reprezintă matricea primordială a culturii omenești.[...] Aici se trezesc și încep să se dezvolte puterile latente 
ale sufletului personal(sinele), aici începe copilul să iubească(pe cine și cum?), să creadă, și să se sacrifice, 
aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său;aici se descoperă în sufletul copilului sursele 
principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare, aici devine copilul un om mic, din care mai apoi se dezvoltă 
o mare personalitate sau invers.”După cum spune un proveb:„O vorbă bună rostită la timp, înviorează 
sufletul copilului, precum și ploaia bună căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 
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DECENȚĂ ÎN EDUCAREA ȘCOLARULUI ÎN FAMILIE 
 

PROF. INV. PRIMAR: POPESCU LARISA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CORBENI 

 
Activitatea preșcolară și școala vieții - Cei șase – șapte ani de activitate preșcolară în familie și în 

cămine ( grădinițe ) școlare, nu sunt de fapt numai…șase – șapte ani…Simplă în aparență, observația cere 
o explicație privitoare la rolul familiei și a educatorilor, în educația și formarea elevilor, copiilor, educația 
care nu se oprește nici la șapte ani, nici la vârsta adolescenței și nici chiar la maturitate. 

În familie unde s-a statornicit un climat sănătos, de respect reciproc, părinții constituie un izvor 
inepuizabil de învățătură, chiar și atunci când odraslele lor au devenit mature, în sensul direct al cuvântului, 
având la rândul lor și copii. 

Amintirea și învățătura dobândită în anii preșcolari și școala primară, le purtăm cu noi o viață întreagă 
și nu întâmplător lumea ne judecă în primul rând, după această zestre fundamentală, în care putem trage o 
concluzie:Dacă aș fi tobă de carte, posesor chiar și al câtorva doctorate, dar dacă n-aș avea o creștere bună 
în anii de școală și format în școala vieții, aș fi un…analfabet și un orfan în cunoașterea și aplicarea bunelor 
moravuri, buna cuviință, conduită morală, comportare civilizată, ,,DECENȚĂ ÎN SOCIETATE ,,. 

Dar atunci ce este școala vieții de care tot se vorbește în societate? Da, ȘCOALA VIEȚII este o 
realitate evidentă, dar o școală fără note și catalog, fără caiete și lucrări scrise, fără ore de curs și cu sonerie 
de intrare și ieșire în și din clasă, o școală fără diplome, dar nu și fără examene, care le constată societatea. 
Studiile acestei școli, cărțile ei fundamentale, disciplinele ei se numesc: cinstea, munca, conștiința dreptății, 
morala, bunul simț, măsura competenței, generozitatea, hărnicia, buna-cuviință, seriozitatea, respectul față 
de avutul public și al locului de muncă, mândria de a fi folositor societății, abnegația, eroismul etc. 

Este de-a dreptul uluitor câte învățături și discipline se cer a fi deprinse la această școală care se 
numește ,,ȘCOALA VIEȚII, ,,școală nouă, deși ea este veche de milenii. Nimic nu-ți dăruiește o mândrie 
mai mare și mai frumoasă decât convingerea că nu treci ,,ORB și SURD ,,prin lunga școală a vieții. Ea 
râvnește plină de pasiune să-ți înnobilize sufletul, să-ți dea o înfățișare desăvârșită armonioasă, să te facă 
folositor ție însuți și societății, ea îți dă statornicie în muncă, ea îți este dascăl și prieten. 

Decență în călătoriile cu mijloace de transport în comun – Părinții, învățătorii, profesorii au 
datoria să-și obișnuiască copiii/elevii, încă din învățământul primar, gimnazial și liceal, modul de a se 
comporta în mijloacele de transport în comun de la urcare până la coborâre. Să urce în mod civilizat, prin 
ușa din spate sau de mijloc acordând prioritate doamnelor, persoanelor mai în vârstă, persoanelor cu copii 
în brațe, persoanelor cu infirmități fizice care pot urca și prin ușa din față, iar pentru coborâre, vă veți pregăti 
din timp cerându-vă permisiunea pe culoar, până la ușa din față. Să converseze cu colegii cât mai încet, să 
nu povestească cu voce tare toate întâmplările zilei din școală, de la colegi, prieteni pentru a nu deranja 
restul călătorilor și în special, prezența celor care cunosc cadrele didactice. Transmiterea la copii/elevi, 
obișnuința de a ceda locul pe care s-au așezat, persoanelor în vârstă, persoanelor invalide cu handicap și 
persoanelor cu copii în brațe. În acest sens, copiilor li se formează încă de la această vârstă, deprinderi fizice 
de rezistență capabili să călătorească în picioare împreună cu ceilalți călători, dar greșit se înțelege când se 
oferă un loc unei persoane în vârstă care însoțește un elev, iar acesta îl oferă elevului. 

A avea ,,cei șapte ani de acasă ,,înseamnă a ne comporta respectuos și cu bună-cuviință în tot cursul 
zilei, în orice situație, cu toată lumea: cu părinții, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc. 

 
Bibliografie:  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

 PROF. INV PRIMAR, POPESCU MARIA 
 COLEGIUL TEHNIC MATASARI, JUD. GORJ 

 
 „Copilul nu este o mașină, îl lovești, îl repari, schimbi o piesă sau un alt obiect, el are suflet, trebuie 

să se dezvolte din toate punctele de vedere, să răzbată în viață până ce ajunge om în toată firea să se poată 
descurca singur, dar nu la întâmplare” 

 Mijloacele de informare în masă difuzează informații și materiale care arată că pentru mulți copii 
viața este o luptă zilnică cu greutățile, agresiunile fizice și violențele sexuale, iar numărul acestor copii este 
în continuă creștere. 

 Alături de alți factori care contribuie la protecția copilului, un rol important trebuie să îl joace și 
propria capacitate de a reacționa.Această capacitate este cu atât mai mare cu cât copilul este mai bine 
informat cu privire la drepturile sale. 

 Copii își conștientizează drepturile, mai curând de empiric, de aceea este nevoie de un demers de 
formare și educare în spiritul cunoașterii și respectării lor. 

 Premisa educației pentru drepturile copilului constituie ideea că există animute valori importante 
pentru umanitate în ansamblul ei, (respectul vieții, egalitate, libertate, nediscriminare, dreptul la o familie, 
respectul opiniilor, al credințelor religioase etc) valori fără de care demnitatea umană rămâne fără conținut.  

 Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor, dacă nu află și modul lui de comportare.  
 Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers, activitatea de la 

școală este o continuare a activității de acasă. 
 A crește copii este o provocare și există o mulțime de sfaturi în această privință.Nu e de mirare că 

multe mame și mulți tați devin confuzi.În fond, însă a fi părinte nu este un lucru simplu.Este nevoie să faci 
ceea ce este necesar pentru copii și, de asemenea, este nevoie să îl ghidezi și să îl protejezi chiar și de 
judecățile lor însuficiente ori de lipsa bunului simț de care aceștia dau dovadă uneori. 

 Copilul trăiește în sânul familiei o gamă variată de relații individuale.Cele mai importante sunt acelea 
dintre soți și cele dintre părinți și copii.Viața în familie facilitează copilului cunoașterea unor 
comportamente sociale, respectul față de ceilalți, apărarea propriilor drepturi, toleranța, disponibilitatea, 
cooperarea, încrederea, acceptarea părerilor celorlalți etc.Este evident faptul că această învățare de 
comportament și formare a personalității copilului nu se realizează liniar, și presupune divergențe, păreri 
opuse, chiar conflicte.Unii părinți nu admit nicio părere a copiilor și preferă o supunere formală invocând 
argumentul autorității. 

 Necesitatea copiilului de a se afirma ca o persoană independentă, de a fi tratat ca un om mare, este 
primită de părinți cu neîncredere sau ignoranță. 

 O ambianță framântată de tensiuni, lipsa de afecțiune și de neînțelegere dintre soți nu poate constitui 
un mediu favorabil dezvoltării normale ale copiilor și implicit obținerii unor rezultate școlare bune. Mai 
mult, insuccesele școlare ale acestor elevi sunt primite de către părinți cu insulte, pedepse, ce se 
permanentizează uneori, traumatizând psihicul acestor elevi. 

 Ei își pierd treptat încrederea în forțele proprii devenind irascibili, nestăpâniți sau retraș, timizi, 
anxioși, într-un cuvânt „dificile”. 

 Copii au nevoie să le reamintim constant până când cuvintele magice precum „te rog”, „mulțumesc” 
și „îmi cer scuze” devin ceva obișnuit. 

 Copii au nevoie „de propriul instinct, de încurajările familiei, le place la nebunie când familia le 
recunoaște relizările”. 

 „Dacă un copil trăiește în laudă învață să aprecieze, dacă trăiește în corectitudine învață dreptatea, 
dacă trăieste în siguranță, învață sa aibă încredere.Dacă un copil trăiește în aprobare, învață să se 
autoaprecieze, dacă un copil trăiește în acceptare și prietenie, învață să descopere dragostea în lume” 

 Dorothy L. Nolte  
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FAMILIA - CAUZA A ABSENTEISMULUI? 
 

PROF. POPICA VICTORIA- MĂDĂLINA 
LICEUL TEORETIC NOVACI 

 
Învățământul românesc, mai mult ca oricând, se confruntă cu problema absenteismului elevilor. Deși 

lșegislația în vigoare este clară în ceea ce privește sancțiunile ce se impun în cazul absenteismului, 
combaterea acestuia rămâne în sarcina școlii. Instituțiile de învățământ trebuie să găsească soluții pentru 
combaterea și eliminarea acestui fenomen care prinde contur din ce în ce mai mult în rândurile liceenilor. 

Cauzele absenteismului în învățământul preuniversitar sunt multiple. 
Mi-aș permite să scriu că familia este principala cauză. O familie implicată în educația elevului, 

responsabilă pentru ceea ce este și va fi copilul ei, responsabilizată de societate să pregătească un om de 
valoare, nu va accepta niciodată să lase la voia întâmplării copilul, nu va aștepta niciodată să îi comunice 
școala că fiul/fiica se află în pragul abandonului, sau că a acumulat un număr mare de absențe. Familia va 
veni în întâmpinare, va ține legătura cu dirigintele, va fi alături de elev. 

Dar, nu spre mirarea nimănui, lucrurile stau altfel în multe cazuri. Mulți părinți pleacă de la ideea că 
din moment ce și-au înscris elevul la școală, la început de an școlar, școala este cea care trebuie să îl 
”adopte”, să îi poarte de grijă. Opinia greșită duce la încurajarea elevului de a absenta, pentru că părinții 
sunt pasivi față de el, iar școala poate fi evitată. 

Rețeta abandonului va fi încununată de atitudinea de dispreț pe care o manifestă familia față de școală. 
De multe ori am auzit replici ale părinților de tipul: ”Nu îi place de profesorul cutare”, ”Nu se adaptează 
copilul”, ”Ce îi oferă școala”? 

Dacă un părinte gândește așa, de ce nu ar gândi și copilul lui la fel? Până la urmă, ei, părinți și copil, 
formează un nucleu și este normal ca ”electronii”- mentalitatea, adică, să nu se îndepărteze de acesta. 

Nu tebuie să căde3m în capcana de a acuza doar părinții, dar ei sunt primii care trebuie să ia atitudine. 
Școala dispune de mijloace: consiliere, punerea la dispoziție a unui material didactic modern, îndrumarea 
profesorilor spre a alege strategii didactice adaptate elevului etc. Dar sunt cazuri în care elevul nu mai este 
receptiv la nimic. Uneori am trăit cu senzația că instituția cea mai pusă la zid de societate este școala. Mass-
media vânează școlile din România, căutând să arate ce nu face școala pentru elev, nu ceea ce face. Nu cred 
că există profesor care să încurajeze chiulul elevului, să îl ducă spre abandon pe vreun tânăr. Unii elevi 
chiulesc pentru că le este drag să păiardă timpul, așa au fost învățați. Alții chiulesc pentru că modelele lor 
în viață sunt elementele create artificial de societate. Mai adăugăm și faptul că elevii sunt debusolați de 
normele impuse de regulamente și de dorința lor de a ieși în evidență prin diverse acte antisociale. 

Elevul de liceu, adolescent măcinat de controverse, viitor ”om al societății”, caută modele, sprijin, un 
suflet care să-l înțeleagă. E de datoria familiei, a profesorului și a dirigintelui să fie alături de el, pentru a-l 
încuraja să-și descopere aptitudinile pentru alegerea unei cariere, dirijându-l spre activități ce-i duc atenție 
spre viitor, nu spre un ”prezent” efemer, care îi oferă satisfacții de moment. 

Modelele pleacă din familie. Respectul pentru lege, fie ea și regulament școlar, pleacă din familie. 
Respectul pentru școală pleacă din familie. Respectul pentru profesor pleacă tot din familie. Originea, ca 
atare, a comportamentului elevului pleacă de la familie. 
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FAMILIA, PRIMUL UNIVERS AL COPILULUI 
 

PROF. INV. PREȘC. POPOVICI CARMEN LUMINIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”CARMEN SYLVA” 

STRUCTURA G.P.P. NR. 9, IAȘI 
 
Mediul familial este universul natural al celor mici, este primul cadru de socializare al lor și nevoia 

sprijinirii părinților în educație este presantă. Copilul, la început, își petrece cea mai mare parte a timpului 
în familie. Legătura dintre copil și adulții din imediata apropiere este extrem de puternică. Familia - scena 
principală din viața copilului, univers social în care, până la o anumită vârstă, se reflectă de fapt întreaga 
viață socială, este recunoscută ca fiind “cel mai puternic agent socializator în dezvoltarea copiilor, mai ales 
în perioada copilăriei mici. În primii ani ai dezvoltării copilului, familia este esențială în dezvoltarea psihică 
a acestuia, fiind o sursă primară de dragoste și afecțiune.” (Sion, G., 2006, pg. 169).  

Nu este suficient a defini termenul familie pentru a înțelege semnificația profundă a acestuia deoarece, 
acest termen nu are un conținut și o sfera noțională bine circumscrise. Nu este suficient să știm că familia 
poate fi definită drept un grup de indivizi uniți prin legături date de generații, caracterizat prin rezidență 
comună, cooperare economică și reproducere. Nici o familie nu seamană cu alta însă, la baza constituirii 
fiecareia, există anumite principii comune. Pe baza acestora, famila poate fi definită ca fiind “o imagine la 
scară redusă a societății în care va trebui să se integreze copilul [...] cea mai puternică structură umană 
evolutivă, purtând cu sine elemente de cultură și civilizație” (Bonchiș, E. coord., 2011, pp. 17- 18).  

Interacțiunea dintre părinți este primul model de relație socială existent pentru copil. Ea, în forma sa 
fizică și verbală este modificată calitativ și cantitativ în prezența copilului. Ambii parinți aparțin simultan 
și altor grupuri sociale (familiile de proveniență în care ei înșiși au statut de „copii", pe care uneori nu știu 
să-l depășească în favoarea statutului de adult- părinte în propria familie sau în grupul profesional). 

Deși familia este cea mai fidelă posesoare a tradițiilor și valorilor naționale, una din cele mai 
conservatoare segmente ale societății, a devenit tot mai sensibilă la toate transformările pretrecute în 
societate. Evoluția socială, economică, politică a societății din perioada contemporană a determinat 
„numeroase mutații și la nivelul familiei. Astfel, în ultimele două decenii s-au înregistrat schimbări radicale 
în ceea ce privește valorile familiei. Ritmul de viață trepidant, stresul zilnic, neajunsurile economice, 
instabilitatea venitului și a locului de muncă, șomajul, schimbările rapide și nevoia permanentă de adaptare 
la nou, problemele existențiale grave, schimbările la nivel individual și depersonalizarea individului, au 
modificat fundamentul solid al familiei conferindu-i noi roluri și destinații” (Bonchiș, E., coord., 2011, p. 
23).  

La modul ideal, familia are rolul de a asigura copilului mediul potrivit de viață, afecțiune, dragoste, 
ocrotire; familia trebuie să reprezinte modelul de viață pe care copilul, încă de la naștere începe să și-l 
însușească. Părinții sunt modele importante pentru copiii lor și au rol deosebit în dezvoltarea socială, etică 
și emoțională a acestora. Misiunea de a fi părinte este deosebit de grea și întotdeauna există teama de a nu 
face greșeli. Educația parentală este prima formă de educație pe care copilul o primește. De aici și rolul 
decisiv al acesteia în formarea și dezvoltarea copilului. Maniera în care părintele își educă copilul este 
specifică, unică, originală, reflectând nivelul de cunoștințe pe care îl posedă, atitudinile sale, concepția 
despre educație. Stilul parental adoptat în educația copilului își pune amprenta asupra dezvoltării psihice a 
acestuia, principalele domenii comportamentale care o definesc fiind cel cognitiv și social-afectiv.  

 Procesul de integrare în societate începe în familie, din timpul copilăriei mici, când intervin primele 
contacte sociale și experiențe de viață. După familie, grădinița oferă copilului posibilitatea de a lua 
cunoștință cu activități și obiecte care-i stimulează gustul pentru investigație și acțiune, îl provoacă să se 
exprime și îl angajează în relațiile sociale de grup. Metodele, prin care se realizează toate acestea, sunt 
adaptate la formele particulare ale vieții mentale a copilului, grădinița încearcând să răspundă specificului 
activității și să identifice totodată mijloacele necesare pentru o dezvoltare complexă a acestuia. Totodată, 
educatorul are obligația de a-i cunoaște familia, caracteristicile și potențialul ei educativ. Cei doi factori 
implicați în educarea copiilor, familia și grădinița, trebuie să armonizeze modelele educative promovate, 
să-și transmită reciproc informații privind particularitățile de dezvoltare a copilului, valorile promovate, 
climatul educațional, așteptări în ceea ce privește educarea acestuia ( Dumitrana, M., 2000, pp. 19-21) 
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Educatorul comunică părinților concluziile observațiilor făcute asupra comportamentelor manifestate 
de preșcolari în grădiniță, înștiințându-i atât asupra părților bune ale personalității lor, cât și asupra 
aspectelor ce trebuie înfrânate, stopate, ori călăuzite spre altă direcție. Familia trebuie să conștientizeze ca 
va rămâne mereu cea direct răspunzătoare, ca factor decisiv, în pregătirea copilului pentru integrarea în 
gradiniță, orientându-l spre lumea cunoașterii, inițiindu-l în deprinderi fundamentale. Fără o susținere 
afectivă, fără un ansamblu de activități, de achiziții și experiențe, impactul copilului cu grădinița va fi cu 
atât mai violent, iar procesul instructiv-educativ ar deveni inoperant. 

Educația copilului preșcolar trebuie să reflecte permanent acțiunea coerentă, complexă și unitară 
realizată în parteneriat între grădiniță și familie. La intrarea în grădiniță, părinții sunt cei care dețin toate 
informațiile legate de copil: stare de sănătate, obiceiuri alimentare, particularități de învățare, mod de 
comportare, probleme în dezvoltare etc. În același timp, grădinița, ca prima instituție, care se conduce după 
principii și metode științifice, deține mijloace specifice pentru valorificarea potențialului fizic și psihic al 
fiecărui copil. Îmbinarea în parteneriat a informațiilor deținute de părinți cu cele ale grădiniței trebuie să fie 
în beneficiul copilului.  

Pentru ca parteneriatul să funcționeze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire 
la scopurile acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea în comun a drepturilor și 
responsabilităților (Glava, A., Glava, C., 2002, p. 218). 

 Parteneriatul grădiniță-familie vizează construirea unor relații pozitive între cei doi parteneri, o 
unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor. Părinții trebuie informați 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor și totodată implicați în luarea 
deciziilor. Împlicându-se activ, părintele va putea observa felul în care decurge o zi în grădiniță, ce activități 
se desfășoară, ce metode sunt folosite de către educator, care sunt materialele utilizate și mai ales își poate 
observa copilul în grupul de colegi, îi poate cunoaște astfel progresele obținute și realizează cum ar trebui 
sprijinit și acasa. Efectul benefic al acestor tipuri de interacțiuni este resimțit și de către educator. El poate 
observa direct modul în care părinții își motivează copiii și cum comunică cu ei.C  

 Cultivarea unor relații de parteneriat efectiv între grădiniță și familie, în sprijinul educației și creșterii 
copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea și integrarea școlară; este primul pas către o educație 
flexibilă și dinamică a personalității copilului. 

 
Bibliografie: 
1. Bonchiș, E., (coord.), 2011, Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, București; 
2. Glava, A., Glava, C., 2002, Introducere în pedagogia preșcolară, Ed. Dacia, Cluj 
3. Sion, G., 2006, Psihologia vârstelor, Editura Fundației România de mâine, București; 

1575

 



CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, POPOVICI I. CAMELIA  
ȘC. GIMN. ,,POMPILIU MARCEA”, TG-JIU, GORJ 

 
Cei șapte ani de-acasă sau bunele maniere înseamnă comportamentul civilizat, pe care ar trebui să-l 

aibă orice copil în relație cu cei din jur. 
O purtare bună, corectă, în familie, la școală, la spectacole, pe stradă, în vacanță, în călătorii sau 

oriunde mergi, îi determină pe cei din jur să te considere un copil manierat, care are cei șapte ani de acasă. 
Pentru a fi considerat o persoană bine crescută, trebuie să ții cont de felul în care te porți în societate 

; bunele maniere sunt reflectate în felul în care te porți. Ele se învață din copilărie, de când ești mic. 
Încă de mic, mama te învață să mănânci frumos, să vorbești frumos, să fii politicos, să te porți frumos 

oriunde te duci.  
Dacă dorești să fii un copil bine crescut, politicos și să trăiești în armonie cu semenii tăi, atunci trebuie 

să ții cont de regulile de politețe . 
Nu este suficient să fii manierat doar în familie sau la școală, este foarte important să fii civilizat peste 

tot. Va trebui să îi respecți pe toți din jurul tău, să nu greșești față de ei și nici față de tine .Chiar dacă 
întâlnești persoane necunoscute, trebuie să fii cuviincios și corect. 

Buna creștere se referă la educația pe care o primești în familie, apoi la școală. Aceasta influențează 
pozitiv gândirea și conduita ta, prin formarea unor deprinderi . 

Cel care este bine crescut devine o persoană cinstită și manierată . 
Bunul simț îl are copilul care este bine crescut, care are cei șapte ani de-acasă. Un copil cu bun simț 

dă dovadă de bunătate, își ține promisiunile, nu este răutăcios, îngâmfat, este ordonat în tot ceea ce face, nu 
minte și nu vorbește urât, respectă și este respectat, nu îi deranjează pe cei din jurul său, chiar îi ajută la 
nevoie . 

Un copil ordonat inspiră încredere . 
Un copil cu purtare bună, este un copil iubit de cei din jurul său . 
Un copil bine crescut este prieten și la bine și la greu . 
Pentru profilul de formare al elevului este foarte important parteneriatul dintre școală şi familia 

copilului, desfăşurat în termeni amiabili şi de respect reciproc, care oferă un mediu propice influenţării 
pozitive a educaţiei copilului. Relaţia partenerială va avea efecte benefice asupra dezvoltării copilului. 
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COLABORAREA SCOALA-FAMILIE 
-FACTOR DECISIV IN DEZVOLTAREA ARMONIOASA A ELEVULUI- 

 
 PORUMB IONICA JENICA 

  
 Copilaria reprezinta pentru oricine o perioada a tuturor posibilitatilor. Copiii de astăzi trăiesc destul 

de diferit faţă de cum am trăit noi. Dacă mă gândesc la copilăria mea, nu pot să nu-mi amintesc de verile la 
ţară, de teancuri de carti si de tot felul de jocuri in aer liber.Sunt sigură că şi copiii de azi sunt fericiţi cu 
ceea ce au, au părinţi care le împlinesc dorinţele. Însă lucrurile s-au schimbat destul de mult. Ei nu mai 
pretuiesc multe, stau mai mult in fata noilor ,,jucarii”:telefoane, tablete etc.Copilăria din ziua de azi, deşi 
este trăită într-o lume a tehnologiei, îi face pe copii mai introvertiţi, ancoraţi de lumi paralele cu cea reală, 
de calculator şi de tot felul de reţele de socializare. Este mult mai uşor acum să-şi facă prieteni virtuali, în 
detrimentul prieteniilor adevărate. 

 În copilarie, cele mai importante nevoi sunt: căldura relațională și disponibilitatea emoțională. 
Satisfacerea acestor nevoi construiește intimitatea specifică dintre copil și părinte, ducând la formarea unui 
atașament sănătos.Conectarea cu persoana de referință hrănește sistemul limbic, care la rândul lui hrănește 
cortexul prefrontal și, astfel, se dezvoltă funcții cognitive superioare, specifice fiecărei vârste. Conectarea 
emoțională este legătura stabilă de atașament dezvoltată cu cel mic, iar aceasta se realizează prin patru 
modalități: contactul vizual (privitul în ochi cu drag și blândețe), contactul tactil (luat în brațe, mângâiat), 
limbajul verbal (explicații simple, întrebări) și limbajul jocului, care presupune a petrece timp cu copilul. 

 Stabilirea unor limite si implicarea micutilor in treburile zilnice sunt masuri pe care un parinte trebuie 
sa le ia in cresterea propriului copil.Nimeni nu isi doreste sa creasca un copil rasfatat, dar atingerea acestui 
tel este de cele mai multe ori extrem de greu. Atat mamele, cat si tatii din dragoste pentru propriii copii 
incearca sa le ofere acestora tot ce este mai bun, dar exagerarea acestui comportament poate fi cauza 
aparitiei "sindromului copilului rasfatat". 

 Relația pe care copilul o stabilește cu părintele este poate cea mai profundă și definitorie relație din 
viața lui, cea care îi va influența întreg parcursul existenței și va determina într-o mare măsură calitatea și 
satisfacția în viață. 
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EDUCAŢIA COPILULUI ÎN PRIMII ȘAPTE ANI DE VIAŢĂ 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, POSESCU ELENA-TATIANA 
 SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL’’  

 BOLDESTI-SCAENI  
 
 Cei şapte ani de acasă sunt asociaţi bazei unei educaţii, pentru că ei ar trebui să producă un model 

stabil de relaţie şi de siguranţă, iar această relaţie să fie mediată prin cuvinte.  
 În primii 7 ani de viaţă, copilul isi formează structuri psihice interioare adaptate lumii exterioare, 

capabile să răspundă exigenţelor acesteia, isi formează gusturile, înclinaţiile, încrederea şi discernămîntul, 
iar expresia are din ce în ce mai mare nevoie de adecvare şi conţinut. Acest interval nu este o acumulare de 
bune maniere şi politeţuri, ci este exact oportunitatea de a creşte şi de a avea lîngă noi oamenii cu care ne-
am dori să ne împrietenim şi pe care ne putem baza – exact oamenii de care ne plângem că lipsesc în 
societatea noastră. 

 Experienţa cu elevii mi-a demonstrat că avem copii din ce în ce mai fragili emoţional şi părinţi din 
ce în ce mai speriaţi. Un rol important în apariţia acestei fragilităţi îl constituie confuzia copilului. 
Exigenţele realităţii pretind multe sacrificii din partea părinţilor şi în acest vârtej este prins şi copilul. Ceea 
ce nu înţeleg însă părinţii este faptul că, fără a pune la îndoială realitatea şi cerinţele ei, este nevoie ca ea să 
fie mereu transparentă copilului. Avem datoria morala, noi, ca educatori sa cercetam ce se întâmplă cu 
fiecare copil. Părinţii preferă tăcerea, reproşul sau orice altceva, mai puţin cuvintele. Când le recomand 
părinţilor să le vorbească copiilor şi să îi invite şi pe ei să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat, aceştia 
sunt foarte surprinşi. Dar efectul cuvintelor este neîntârziat şi produce o reacţie imediată a copilului. Pentru 
că dacă ne gândim la o semnificaţie a celor şapte ani de acasă, aceasta constă în a-l învăţa pe copil să creeze 
legături.  

 Copiii sunt pregătiţi pentru şcoală încă de la 5 ani, dacă măsuram dezvoltarea lor intelectuală, dar 
mulţi dintre ei nu sunt pregătiţi nici la 7 ani, dacă măsuram dezvoltarea lor emoţională. Unde sunt, părinţii, 
în toate aceste calcule? Cât timp pot bifa ei în dreptul activităţi parinte-copil? Cât timp îi dedic direct un 
parinte copilului sau, învăţându-l din experienţa lui, cu răbdare şi emoţie? Cât timp îi ascultă părintii pe 
copii povestindu-le bucuriile şi necazurile lor? Acestea sunt intrebari pe care ar trebui sa le adresam 
parintilor in orele de consiliere si sa le amintim de faptul ca toti copiii oferă ceea ce au primit. Părinţii 
trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă, din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că 
relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. 

 E trist sa ne văităm că generaţia actuală e violentă, repezită şi obraznică; că nu are respect şi 
înţelegere. Sunt copii formaţi în viteza timpului, de multe ori cu indiferenţă şi răceală. Cred că ar trebui să 
revenim la importanţa celor şapte ani de acasă, la ideea valorilor adevărate. Copilul, bucuria noastră, are 
înaintea statutului de elev pe cel de om si datoria noastra, deopotriva parinti si dascali, este aceea de a-l 
ajuta să înţeleagă acest lucru, asadar ar trebui să construim impreună ,,cei sapte ani de acasă’’. 

 Civilizatia modernă implică adesea o incapacitate de a suporta frustrările. Pentru copiii zilelor noastre 
plăcerea descoperită în orice lucru trebuie să fie imediată, la fel ca si reusita, iar părintii încurajează adesea 
această idee de satisfactie imediată si astfel noi, dascălii trebuie să ajutăm părintii să înteleagă că adevaratele 
satisfactii sunt cele de durată.  

 A avea cei şapte ani de acasă reprezintă educaţia ce provine din familie şi devine condiţia esenţială 
pentru copil de a pătrunde cu succes în şcoală şi de a reuşi mai tarziu în viaţă. In vremurile actuale, copilul 
merge la grădinită începând cu vârsta de 3 ani si astfel educatia lui se realizează atât acasă cât si in 
instititutiile de învătământ (grădinită, scoală). Copiii sunt darul cel mai de pret de la Dumnezeu Faptul că 
îi iubim înseamnă că îi apărăm, nu îi bârfim, nu îi criticăm, nu îi șantajăm, nu îi expunem când sunt 
vulnerabili și nu lăsăm pe nimeni să le facă ceva din toate acestea. Înseamnă de asemenea că îi susținem să 
facă performanță, că le punem limite, că îi învățăm să respecte regulile etc.  

 Iubirea de copii se traduce în comportamente, nu doar în declarații și cadouri iar combinația cea mai 
sănătoasă de comportamente parentale este un cadru ferm, stabil și protector – ca niște brațe puternice și 

1578

 



iubitoare, mama și tata la un loc. Astfel, părintii trebuie să îşi pregătească copiii pentru a învăţa, să le 
prezinte şcoala ca fiind interesantă şi importantă, să se implice în organizaţiile care sprijină colaborarea 
părinte-profesor şi în reforma şcolii, să participe la evenimentele din şcoală. Dacă lucrurile se desfăşoară 
într-o astfel de manieră în final se poate spune că implicarea părinţilor în educaţia copiilor influenţează nu 
doar randamentul şcolar ci îi pregăteşte mai bine pentru viaţă. Lucrul acesta, înseamnă formarea de adulţi 
pe care societatea, biserica şi chiar Dumnezeu se pot baza. 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
 

POȘIRCĂ-ZANCA GABRIELA 
 
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde îşi petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic fiinţă socială. 
 Indiferent de organizarea familiei, de identitatea sa etnică, religioasă ori politică, aceasta se 

caracterizează printr-o mobilitate continuă. 
 Familia suferă transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună. Familia 

exercită o influenţă deosebit de mare asupra copiilor, ea pregăteşte şi susţine copilul din punct de vedere 
academic, emoţional, comportamentul, social şi financiar.  

 Rolul educaţiei realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază şi competenţe sociale 
în primii şapte ani de viaţă ai copilului, ulterior copii fiind preluaţi de către şcoală pentru instruirea 
didactică. 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual şi 
moral. Familia este primul factor educativ, iar copilul va obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în 
care părinţii se implică în procesorul de învăţare. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, sinceritatea, 
decenţă. 

Familia este unul dintre cele mai importante elemente sau, mai bine spus sistemul care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. 

O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, atitudine faţă de viaţă, deprinderile 
alimentare şi igienice, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. 

De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. 
Familia este una dintre cele mai vechi forme de comunitate umană ce asigură menţinerea continuităţii 

biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul siguranţei, 
menţinerii şi dezvoltării personalităţii. 

În zilele noastre, rolul familiei nu se mai poate rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, 
ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un continuator al cerinţelor impuse de 
practica educaţional instituţionalizată. 

Familia este prima şcoală a copilului şi contribuţia pe care o are la educaţia acestuia poate favoriza 
sau îngreuna activitatea şcolii.  

Ca prima verigă a sistemului educativ familia are responsabilităţi clare şi diverse. Realitatea ne-a 
dovedit că nu toate familiile îşi pot îndeplini consecvent responsabilităţile educative faţă de copii, acuzând 
lipsa de timp, grijile cotidiene, minimalizând rolul de factor educativ. 

Pentru o bună educaţie, părinţii trebuie să-şi întărească fundamentarea relaţiilor pe baza dragostei lor 
faţă de proprii copii şi pe dorinţa lor ca aceştia să aibă performanţe. Educaţia copilului este factorul principal 
care dezvoltă personalitatea lui. 

Indiferent de situaţie, familia rămâne grupul social vital ce asigură îngrijirea, protecţia şi educaţia 
copiului. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR POSTELNICU ELIZA-DANIELA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 IMPORTANȚA CELOR “ȘAPTE ANI DE ACASĂ”  
 

 PROF. ÎNV. PREȘC. POSZERT MONIKA 
 LICEUL TEORETIC” HORVATH JANOS” MARGHITA 

 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Când vorbim despre” cei șapte ani de acasă” ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. „Cei șapte ani de 
acasă” ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea reprezentând bagajul lui 
educativ. Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este 
reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și 
își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie.  

 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. Ea este prima instituţie de educaţie 
morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală 
de omenie”. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care 
ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 
Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil pentru 
formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, 
în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. Educaţia, bunele 
maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
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are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- Deprinderi de autoservire; ordine; igienă; curățenie și exprimarea propriilor nevoi;exteriorizarea 

trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; bune maniere și comportament în diverse situații; 
limbaj corect transmis; modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc);consecvența în realizarea unei sarcini;concentrarea atenției;perseverența în 
realizarea uneri sarcini;alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. „Cei șapte ani de 
acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – OM.  

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

a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă 
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 
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ŞCOALA SI CEI SAPTE ANI DE ACASA  
 

PROF. POTCLEAN ANA DANCA 
ŞCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU DRIMBA” LUGAṢU SE JOS 

 
Educaţia ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Pentru ca un individ să aibă şansa de a primi o educaţie 

normală şi corectă trebuie să crească într-o familie care să-i ofere modele demne de urmat, părinţi care să 
se implice în activitatea de la şcoală, să-l susţină şi să-l încurajeze pe copil. 

Fără educaţie nu putem să ne integrăm în societatea actuală, care este într-o continuă schimbare.  
Personalitatea fiecărui individ este dezvoltată de către educaţie, iar odată cu aceasta şi latura 

spirituală, dar şi psihologică. Alături de familie, şcoala joacă un rol foarte important în procesul educaţiei, 
dar şi a-l dezvoltării personalităţii. Nu am fi ceea ce suntem astăzi dacă mediul în care am trăit şi ne-am 
dezvoltat de-a lungul vieţii, din copilărie şi până la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între componentele 
lui nu ar fi existat un echilibru care să ne definească personalitatea. 

Există foarte mulţi furnizori de educaţie: şcoala, biserica, societatea, mass-media, familia. Educația 
există în toate domeniile vieții de zi cu zi, chiar şi printre oamenii cu care trăim și de la care avem ceva de 
învățat. Rolul cel mai important în educația fiecărui individ, alături de școală îl are familia. Astfel, mediul 
în care copilul va crește se va răsfrânge în mod iminent asupra dezvoltării sale psihice. 

Dacă ne gândim la câţi oameni trăiesc în ziua de astăzi în oraşe am putea să credem că toţi au acces 
la acelaşi nivel de educaţie, însă acest lucru este fals. Nu toate informaţiile pe care le receptăm din mediul 
exterior ne dezvoltă pozitiv gândirea şi comportamentul. Suntem expuşi zilnic la sute de informaţii care au 
un anumit impact asupra noastră, dar nu totul ne este util. 

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost însoţiţi de educaţie, importanţa acesteia sporind cu fiecare 
generaţie. Educaţia reprezintă fundamentul vieţii oricărui om cu ajutorul căreia s-au putut dezvolta 
percepţia despre lume, gândirea, stilul de viaţă, conservarea valorilor sociale, dar şi spirituale. 

Unul dintre rolurile cele mai importante ale educaţiei este acela de a influența, transforma și dezvolta 
personalitatea indivizilor. Procesul aceste este influențat atât de factorii genetici, cât și de mediile 
educogene în care individul se află la un moment dat. 

Etapele ce duc la dezvoltarea personalității umane reprezintă, din punctul meu de vedere, cele mai 
importante obiective din existența noastră, ca ființe inteligente, ce au transformat societatea actuală într-
una educativă perfecționistă. 

Primii educatori cu ajutorul cărora se realizează educaţia sunt părinţii. Importanţa acestei educaţii, ca 
şi cea a şcolii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de 
vârstă, dar de cele individuale ale acestuia. Trebuinţele şi dorinţele copilului cresc pe măsură ce copilul se 
dezvoltă. 

De când copilul începe şcoala şi până la finalizarea acesteia, trebuie menţinută o relaţie strânsă cu 
părinţii în ceea ce priveşte dezvoltarea lui către viaţa de adult. Nu numai copilul, cât şi părinţii trec prin 
diferite etape care îi supun la felurite încercări de ordin psihic, de aceea este benefică antrenarea părinţilor 
în munca educativă a şcolii. 

Şcoala are un rol major în formarea personalității oamenilor. Profesorul trebuie să cunoască bine 
condiţiile vieţii de familie unde trăieşte copilul. Acest lucru se realizează prin vizitarea familiei, pentru 
cunoaşterea condiţiilor de viaţă, activitatea şi odihna. Relaţia dintre părinţi şi copii, precum şi climatul 
familial, în general, reprezintă motive de îngrijorare în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi psihică normală 
a copilului. 

Școala nu îl poate învăța pe individ totul, iar educația nu se bazează numai pe școală, chiar dacă mulți 
o atribuie strict școlii. Acest lucru este o greşeală, părinţii având obligaţia de a se asigura că există condiţiile 
necesare pentru o educaţie pozitivă atât la şcoală, prin implicarea lor în activităţile elevilor, cât şi acasă, 
unde copilul se simte protejat şi unde anumite reţineri, pe care le are acesta la şcoală, dispar. 

Se poate observa, aşadar, că educaţia nu ţine numai de însuşirea unor norme sociale specifice traiului 
uman sau de un anume tip de comportament, ci îşi are originea în mediile de dezvoltare ale individului şi 
în percepţiile sale despre lume, deoarece acestea îl vor însoţi de-a lungul existenţei sale. 
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INFLUENȚA DASCĂLULUI ÎN  
DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI  

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR POTÎNG ALINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36, TIMIȘOARA 
 
În toate ramurile de activitate se cer oameni care să fie la curent cu tot ce este nou, iar cadrele didactice 

trebuie să pună accent pe domeniile legate de specificul muncii lor. În perioada preșcolară cadrul didactic 
trebuie să dispună de unele însușiri de artist, de muzician, sportiv sau meșter, și se pretinde a fi buni 
povestitor, de asemenea trebuie să fie răbdător, dar mai mult decât orice este înzestrat cu iubire față de 
copii. Acest lucru însă nu este cu adevărat important fără o pregătire de psihologie generală și a copilului 
în special. 

O bună pregătire profesională trebuie susținută de cursuri de informare, susținerea gradelor didactice, 
folosirea noilor mijloace tehnice sau psihologice, acestea reprezintând doar câteva direcții de dezvoltare, 
necesare în îndrumarea noilor generații de copii, respectiv elevi. 

Ion Gr. Șerban, în lucrarea sa ,,Învățătorul și copiii” subliniază conceptul de evoluție continuă, la care 
este supus educatorul în decursul deceniilor, mai ales al impactului industrializării asupra societății, implicit 
a actului educațional. Autorul susține ideea de învățământ general echilibrat, întrucât nu se știe direcția de 
dezvoltarea a societății și de aceea trebuie permisă o deschidere de orizonturi spre diverse posibilități. 

Școala românescă se află în acest moment în fluxul unor schimbări care o zdruncină, elevii au alte 
trebuințe, impactul mass-media este tot mai pregnant în societate, comunitatea locală este în dezechilibru, 
aceste lucruri facând din comunicarea profesor-elev un obiectiv greu de atins. Transformarea școlii în 
mentalul social este accentuată de schimbările societății atât la nivel național, cât mai ales mondial. Se 
poate observa un declin al influenței scolii în societate, fapt datorat în special școlii tradiționale axată pe 
transmiterea de informații, în detrimentul comunicării pedagogice, care reprezintă componentă a 
cunoașterii pedagogice. 

Trebuie avută în vedere creativitatea pedagogică, ca rațiune a situațiilor unice, predarea făcându-se 
elevilor diferiți, care au contexte de viață diferite și în mod clar experiențe diferite. Odată cu promovarea 
conceptului de interculturalitate, se poate observa necesitatea implementării unor aspecte noi în educație, 
lucrul cu copii din etnii diferite sau cu nevoi speciale obligând la aceste demersuri. 

Un cadru didactic trebuie să aibă noțiuni pedagogice solide, însă fără potențialul creativ pedagogic 
de a identifica soluții în situații noi, nu se poate vorbi de învățământ coerent și de promovarea unor valori 
în rândul tinerilor. Din această cauză pedagogia se ferește în a concepe și oferi rețete, pentru că realitatea 
concretă pe care profesorul o întâlnește în clasă nu se poate plia perfect pe matricea teoretică.  

Avănd în vedere două studii din perioade de timp diferite, care evocă cadrul didactic de tip tradițional 
în opoziție cu cel din prezent, se pot observa similitudinile dintre aceștia. Astfel având în vedere cadrul 
didactic tradițional se poate observa cum acesta ocupă în societate un loc prioritar, care îi validează acțiunile 
educative, nefindu-i contestate deciziile nici în cazul în care se află în spațiu extrașcolar. Pornind de la acest 
lucru se poate observa că Ion Gr.Șerban consideră un lucru de căpătăi cunoașterea elevului anterioară 
începerii ciclului școlar, care se realizează prin vizitarea acestuia la domiciliu, în mediul său familiar. În 
societatea de astăzi acest lucru este dificil, relațiile dintre oameni, fiind distante și oficiale, fapt care 
îngreunează cunoașterea anterioară a copilului sau elevului. Cadrul didactic de azi, nu este scutit însă de 
efortul de a cunoaște familia fiecărui copil și impactul acesteia asupra lui, dar acest lucru neputând fii posibil 
decât prin discuții cu părinții și observarea copilului, reactiile lui în diferite situații fiind de fapt răspunsul 
în completarea datelor despre el.  

Dacă în trecut ,,ancheta”, adică vizitarea la domiciliu a copiilor, reprezenta factorul decisiv în 
elucidarea misterului legat de antecedentele fiecărui subiect, astăzi acest lucru se face pe cale psihologică, 
prin dialog cu diverși membrii ai familiei și descrierea de către aceștia a diverse situații conflictua, pe la 
care ei le descriu, nu de puține ori subiectiv. 

Ion Șerban susține ideea că o bună colaborare profesor-familie, implică de fapt o reeducare a acesteia 
în folosul copilului evident, deși de multe ori nu lipsită de adversitate . 
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În prezent se pune accent pe comunicarea dintre profesor și elev și aceasta poate fi de bună calitate 
dacă se pune accent pe principiul personalizării relației. Acest principiu, în viziunea lui Ion-Ovidiu 
Pânișoară, este unul principal întrucât aplicat, poate induce încredere și ca urmare o creștere a atenției, 
amplificându-se procesul însușirii de informații, fiind totodată și un instrument în rezolvarea problemelor 
de indisciplină. 

Cu alte cuvinte apropierea între persoane, de statut diferit, cum sunt profesorii în relație cu elevii săii, 
facilitează transmiterea și aprofundarea de cunoștințe, elevii implicându-se activ. 

Un alt principiu important promovat de Pânișoară, este cel al familiarității, care are puterea de a 
schimba o primă impresie negativă într-un comportament ulterior opus acesteia. Astfel ceva nou în general 
este acceptat de oameni abia când aceștia s-au familiarizat cu ,,noutatea”. Acest lucru este subliniat chiar 
de Șerban, care povestește din experiența personală cum primul contact cu părintele este unul neutru, 
învățătorul lăsându-l pe acesta din urmă să se manifeste natural, fără să-i combată părerile, dar care în 
decursul anilor se pot canaliza în favoarea intereselor elevului. 

Un alt pricipiu comun celor doi autori, care aplicat poate dezvolta idei noi, iar pe elevii îi poate motiva 
să se implice, este cel al lucrului în echipă. Deși la prima vedere este o metodă de lucru nouă, se poate 
observa cum Șerban o aplică în clasa sa, prin aceasta formând nuclee de studiu și întrajutorare. El consideră 
că o clasă reprezintă un grup prea vast, care nu se poate copta într-o echipă, de aceea formând echipă cu 
puțini membrii el poate clădi relații între aceștia și deci în situații de criză ei se pot ajuta. 

Similitudinile viziunii asupra dascălului, dintre cei doi autori sunt nenumărate, însă o concluzie clară 
care se poate distinge de aici, ar fi că trecutul este cel mai bun învățător, iar experiențele lui nu trebuie lăsate 
de o parte, ci fructificate în beneficiul tuturor. 

 
BLIOGRAFIE: 
• Ion-Ovidiu Pânișoară, Profesorul de succes-59 de principii de pedagogir practică, Ed.Polirom, Iași 

2015 
• Ion gr. Șerban, Învățătorul și copiii, Ed.Didactică și pedagogică ,,București, 1975 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. LIMBA ENGLEZA PODINA ANCUTA-IOANA  
 SCOALA GIMNAZIALA “LUCIAN BLAGA”, FARCASA 

 SCOALA GIMNAZIALA BAIA-SPRIE, ORAS BAIA SPRIE 
 JUDET: MARAMURES 

 
 Deseori auzim expresia “cei sapte ani de acasa” si poate multi dintre noi nu intelegem pe deplin 

sensul ei. Oare la ce se refera ea? Aceasta expresie se refera la educatia pe care o primeste copilul in primii 
sapte ani de viata si ea este esentiala pentru adultul de mai tarziu. 

 Vorbind despre realitate ca azi nu prea mai exista « cei sapte ani de acasa », deoarece copilul este 
inclus inca de la varste foarte fragede intr-un sistem educational, totusi putem vorbi despre ideea de la baza 
acestei expresii si anume ca normele de baza ale comportamentului provin din mediul familiar. Copiii imita 
ceea ce vad in familie, iar mai tarziu isi contureaza si achizitioneaza un comportament social corect. Un 
copil educat este un copil care stie sa spuna multumesc, te rog, stie sa salute si se comporta frumos, atat cu 
copii de varsta lui cat si cu adultii.Educatia este esentiala pentru adaptarea in societate. Un copil educat se 
va descurca si se va integra mult mai bine in societate, deoarece el va stii sa relationeze cu cei din jur si sa 
se adapteze noului. 

 Rolul cel mai important in educatia copiilor il au parintii. In dezvoltarea copilului cativa factori sunt 
esentiali inca din primii ani de viata ai acestuia si anume: relatia pe care acesta o are cu parintii, mediul in 
care traieste, specificul de dezvoltare al fiecarui copil si valorile pe care familia i le transmite. Afectivitatea 
parintilor este foarte importanta in dezvoltarea copilului, deoarece un copil iubit si ingrijit se va simti 
protejat si mai tarziu va avea incredere in fortele proprii si totodata va fi deschis spre a invata si a-si asuma 
reguli de comportament. Famila este un adevarat model pentru copii, deoarece acestia copiaza ceea ce vad 
la parintii lor. Degeaba ii spunem sa nu faca anumite lucruri care nu sunt bune, daca noi le facem. Atentia 
pe care el o primeste din partea parintilor, este, de asemenea foarte importanta, deoarece el vede ca parintii 
sunt preocupati de ceea ce el face si acolo unde este iubire, regulile sunt percepute intr-un mod mult mai 
pozitiv.  

 Conform multor studii de specialitate copilul se dezvolta pe mai multe etape. Nu trebuie sa avem 
pretentii ca un copil de 2 ani sa perceapa ce e bine si ce e rau, deoarece el abia acum incepe sa se dezvolte, 
dar acest lucru nu inseamna ca putem sa il lasam sa faca tot ceea ce va dori. De la 3 la 5 ani copilul incepe 
sa realizeze diferenta dintre bine si rau, sa stie sa imparta jucariile cu alti copii. De aceea noi trebuie sa-i 
invatam si sa-i indrumam zi de zi, deoare bunele maniere nu se vor invata intr-un timp scurt ci va fi un 
proces de lunga durata. Abia acum ei vor percepe anumite lucruri, vor relationa cu cei din jurul lor, vor stii 
sa spuna multumesc, sa imparta ceea ce au, sa stabileasca noi legaturi. Intre 5 si 7 ani copilul va deveni tot 
mai independent. Pana la varsta de 7 ani copilul merge la gradinita, sta mai mult cu alte persoane, cu bunicii, 
cu alti copii de varsta lor si va invata cum sa se comporte in anumite situatii, sa argumenteze anumite 
lucruri, sa-si sustina punctul de vedere. In aceasta perioada copilul trebuie lasat si incurajat sa se exprime, 
deoarece, daca nu facem acest lucru, el se va inhiba. 

 Asadar, primele reguli de comportament se vor contura inca din familie. Chiar daca in ziua de azi 
copilul parcurge, inca de la varste fragede, mai multe forme de invatamant, acolo doar se vor contura « cei 
sapte ani de acasa » Parintii sunt cei care pun bazele, cei care ii invata pe copii salutul, comportamentul in 
public, tactul si toleranta, comportamentul cu prietenii, manierele la masa, recunoasterea greselilor.Pentru 
a insufleti un astfel de comportament sunt necesari ani multi, rabdare multa, multe reusite si esecuri. 

 
Bibliografie:  
1) https://www.academia.edu/38180605/ROLUL_PARINTILOR_IN_EDUCATIA_COPILOR 
2) Anamaria Chis, https://tikaboo.ro/care-este-rolul-fiecarui-parinte-dezvoltarea-copiilor/ 
3) https://www.genesis.ro/ro/revista-didactica-genesis/rolul-familiei-in-educatia-copilului 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA. MIMESISUL EDUCAȚIONAL 
 

PROF. GR. I. OANA-LORENA POENARU 
 
 În procesul educațional, cei șapte ani de acasă constituie, poate, sintagma cea mai frecvent 

întrebuințată, componenta indisolubilă din formarea unui om. Fiind o parte a dictonului Cei șapte ani de 
acasă sunt învățătură aleasă41F

42, unitatea are cu atât mai mult valoare axiomatică; toți considerăm că 
fundamentul unei conduite adecvate, pilonul unei „dezvoltări interpersonale și intra personale”42F

43 
armonioase sunt atribuite, în mare parte, sau au ca punct de plecare buna creștere din primii ani de viață. 

 Școala își propune, în primul rând, dezvoltarea unor abilități cognitive43F

44, cărora li se adaugă cele 
afective sau psiho-motorii. Așadar, învățăturile și deprinderile primordiale de bună purtare, de cuviință, de 
la salut, interacțiunea cu ceilalți, vocabular, tonalitate, corectitudinea fono-gramaticală a propozițiilor, 
comportamentul în societate (vizite, mijloace de transport, teatru, biserică etc), la igienă, manierele din 
timpul mesei, obiceiuri privitoare la ordine și curățenie, alimentație, pasiuni și alte forme de petrecere a 
timpului liber, toate își au sorgintea cu precădere în modusul vivendi al părinților. Cu alte cuvinte, teoria 
elenilor antici asupra imitației în artă – mimesisul – se aplică și acestor șapte ani de acasă, întrucât copiii 
vor prelua, vor imita temperamentul, gesturile, comportamentul, bunul simț, în definitiv, al părinților. 
Educația copiilor reprezintă o reverberație a educației părinților. Cei șapte ani de acasă ai părinților se vor 
reflecta, fără echivoc, în cei șapte ani de acasă ai copiilor. Expectativele de la un copil dintr-o familie 
dezorganizată sau lipsită de valori nu pot sub nicio formă să fie elevate. Părinții nu ar trebui să aibă 
întotdeauna năzuința ca ai lor copii să fie manierați, adevărate repere sau modele de urmat în societate, câtă 
vreme ei înșiși nu sunt. Există posibilitatea ca un copil să se dezvolte într-un mod opac față de ai săi părinți, 
dar această variantă s-ar putea înfăptui, doar dacă copilul ar crește prea puțin în compania părinților sau 
dacă aceasta nu ar fi echilibrată din punct de vedere emoțional. În egală măsură, există și cazuri izolate, în 
care copii ajung să dobândească după perioada de șapte ani, acel cod familial de bună creștere, să se 
șlefuiască, dar aceștia ajung la maturitate cu anumite carențe sau dezechilibre emoționale. 

 Obiceiurile primordiale de igienă se dobândesc în primii ani de viață, prin imitare. Părinții care se 
vor preocupa de propria lor igienă nu fac altceva decât să le imprime copiilor necesitatea îngrijirii personale. 
Copiii vor avea propria lor rutină de dimineață, se vor spăla pe dinți și vor folosi constant apa și săpunul. 
Respectarea meselor și a conduitei în timpul acestora reprezintă, din nou, o sarcină a părinților, care le 
insuflă copiilor atitudini, comportamente și prin propriul exemplu. 

Dacă în mediul familial nu se va vorbi niciodată răstit și nu vor exista tensiuni care să conducă 
derapaje emoționale, copiii vor prelua această armonie, care se va vedea în lipsa tonului ridicat sau a stării 
de agitație. Stabilitatea emoțională a părinților, tonul pe care ei îl folosesc se vor transmite copilului și se 
vor vedea și în acțiunile sale. Mimica, gesturile părinților se imprimă în memoria copiilor. În cazul în care 
părintele se comportă într-un mod grobian (își scoate secrețiile nazale din nas, arată cu degetul etc.), nu este 
de mirare ca al său copil să fie la fel. În egală măsură, relaționarea respectuoasă cu ceilalți a părinților se va 
oglindi în comportamentul copilului. În momentul în care se salută cuviincios vecinii, se propagă o atitudine 
senină în diverse contexte sociale, copilul va urma aceste precepte elementare de bună purtare și se va 
comporta ca atare. Câtă vreme observă că în mijloacele de transport se cedează locul bătrânilor, că la teatru 
sau la biserică devine imperioasă o anumită ținută și se impune respectarea cadrului prin liniște, copilul va 
ajunge să dovedească că are educația elementară dată de părinți. De asemenea, într-o casă în care se face 
uz de limba română adecvat, fără a se omite silabe, fără variații dialectele, regionalisme, termeni argotici, 
fără inadvertențe sau greșeli grave de morfo-sintaxă în exprimare, șansele ca un copil să vorbească eronat 
sunt infime. Preocupările și pasiunile părinților se propagă copilului. Într-un mediu în care se fructifică 
cultura, se formează un copil civilizat, capabil să își gestioneze emoțiile și să distingă valoarea de 
nonvaloare. 

 Educația reprezintă temelia unei societăți, iar lipsa ei de soliditate constituie una din tarele nevralgice 
ce împiedică armonia și prosperitatea. Este just să afirmăm că școala este forul ce asigură edificarea 

42 Proverbium, volumul III, Ohio State University, 1986, p. 167. 
43 Termeni adaptați ai Teoriei inteligențelor multiple, configurate de Howard Gardner: inteligența interpersonală și inteligența 
intra personală.  
44 A se vedea taxonomiile lui Bloom. 
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educației, dar sub niciun chip nu trebuie pierdut din vedere că sistemul de învățământ doar clădește pe 
fondul celor șapte ani de acasă. În societatea actuală, în speță, în media, dascălii sunt mult prea blamați, 
fiind considerați singurii responsabili de actul educațional. Părinții au foarte multe pretenții, atât de la 
proprii copii, cât și de la profesor, uitând că primele acte pedagogice – poate și cele mai importante – el le 
înfăptuiește, în primul rând, prin propriul exemplu. Copilul va imita sau va prelua inconștient ceea ce 
părinții vor face, mai ales în primii ani din viață. Forma lor de a-și guverna viața, sub toate aspectele ei, se 
va transmite și copilului. Este, în mod vădit, vorba de un mimesis educațional, hotărâtor pentru întreaga 
viață. 

 
Bibliografie 
*Bloom, Benjamin, Taxonomy of educational objectives, Longman, 1984. 
*Gardner, Howard, Inteligențele multiple: noi orizonturi, Editura Sigma, București, 2006. 
*Mieder, Wolfgang, Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship, volumul III, Ohio 
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STUDIU DE SPECIALITATE: COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ 
 

AUTOR: PROF. ÎNV. PREȘCOLAR  
POMAGA GIOSU FLORIANA LOREDANA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE COSTESCU’’ BOLBOȘI, JUD. GORJ 
  

 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. 

 Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. 

 Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient 
să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), 
ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 

 Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit 
iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care 
sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. 

 Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcol ar, 
aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 
didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari 
la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul 
de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: 
cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un 
proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes 
depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

 Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la mobilitatea socială și economică, 
trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru 
elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, 
diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a 
fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a 
trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile 
pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această 
responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile și 
comunităţile. Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa 
de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri 
ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 
sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

 Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și 
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ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un 
mediu mai sigur în şcoli. 

1. Parteneriatul școală – familie – comunitate  
Beneficiarii colaborării dintre profesori, părinți și comunitatea locală sunt elevii. 
 Parteneriatul are drept scop următoarele: 
– să ajute profesorii în munca lor 
– să perfecționeze abilitățile școlare ale elevilor 
– să îmbunătățească programele de studiu și climatul școlar 
– să îmbunătățească abilitățile educaționale ale părinților elevilor 
– să dezvolte abilități de lideri ale părinților 
– să faciliteze legătura dintre familii, personalul școlii și al comunității 
– să ofere servicii și suport familiilor 
– să creeze o atmosferă de lucru mai sigură în școală 
– să ajute la managementul școlii 
 Parteneriatele reprezintă o componentă esențială în organizarea și desfășurarea activității în școală și 

în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opțională sau o problemă de natura 
relațiilor publice. 

 În relația școală – familie se pot ivi dificultăți de ordin comportamental, întâlnite atât la părinți, cât 
și la profesori și la conducerea școlii, sau de ordin material; relația respectivă cere un surplus de efort din 
punct de vedere material și de timp. 

 La școala unde lucrez este organizată legătura școală – familie care funcționează sub denumirile de 
comitete de părinți pe școală și comitete de părinți pe clase. Școala are aportul comunității, mai ales în 
domeniul culturii. 

 Relațiile dintre școală, elevi, familiile acestora și comunitate trebuie să fie bazate pe contact și 
colaborare, pe transmitere de informații și prezentare a unor stări de lucruri, de influențe pozitive asupra 
comportamentelor elevilor, pe trăiri afective și emoționale reciproce în diferite forme de manifestare. 

2. Ședința cu părinții: Cât de bine ne cunoaștem copilul?  
 Motivații ce stau la baza desfășurării acestei teme: 
– dorința de dezvoltare a relațiilor de tip: copil-părinți, părinți-profesor-școală, copil-părinți-profesor-

școală-comunitate 
– observarea unor influențe negative exercitate asupra motivației copiilor pentru învățare, prin 

aplicarea unor metode nepotrivite de către părinți sau din cauza lipsei aplicării celor potrivite; 
– accentul pus de către foarte mulți părinți pe cunoștinte, îndepărtând celelalte aspecte ale inteligenței 

și personalității copilului lor; 
 Obiective: 
– să conștientizeze influența imensă pe care o exercită asupra personalității copilului și cum să aibă 

o influență pozitivă 
– să înțeleagă complexitatea personalității umane și faptul ca aceasta e în plină formare; 
– să petreacă mai mult timp cu copilul şi să acorde mai multă atenţie şi importanţă cunoaşterii lui; 
– să descopere și să aplice sugestiile potrivite lor pentru îmbunătățirea comunicării cu copilul; 
– să vină cu propriile sugestii/ experiențe pozitive, pentru îmbogățirea strategiilor de cunoaștere și 

utilizare a cunoștințelor despre copii; 
 Metode: chestionarul, conversația, exercițiul, exercițiul de imaginație 
Aspecte de abordat: personalitatea copilului;temperamentul (definire și caracterizare, tipuri 

temperamentale); caracterul (definire și caracterizare generală, formarea caracterului, metode de 
cunoaștere); preocupările copilului (fragment) 
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. INV. PREȘC.: POP ALEXANDRINA 
 PROF. ÎNV. PREȘC.: POPIȚAN ADRIANA 

 G.P.P. „CĂSUȚA CU POVEȘTI”, BISTRIȚA 
 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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 EDUCATIA IN FAMILIE- CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRESC.: POP ANDREEA –RALUCA 
G.P.N. SCOALA GIMNAZIALA BAITA DE SUB CODRU 

 
 Copilaria reprezinta cea mai frumoasa perioada a vietii, este o buna perioada pentru educatie, pentru 

formarea si instruirea caracterului psiho-social. 
Copilul are nevoie de afectivitate dar parintele trebuie sa-i stabileasca is niste reguli bine stabilite 

impreuna cu acesta. Este foarte important sa stie sa faca diferenta dintre voie si nevoie, dintre bine si rau, 
etc. O problema cu care ne intampinam aproape in fiecare zi este ca unii parinti isi educa copii precum ar 
avea numai drepturi si indatoriri deloc; pentru a deveni adulti responsabili si cu caracter, copilul trebuie 
educat corect. Un copil needucat va fi un adult nerespecat, nu se va putea integra in societate. 

 Cei sapte ani de acasa reprezinta educatia pe care copilul o primeste de la parinti, formarea 
personalitatii si comportamentului copilului pana merge la scoala (clasa I). Este foarte important ca parintii 
sa aiba o comunicare foarte buna cu cadrul didactic, din toate privintele in ceea ce priveste copilul, educarea 
lui si integrarea in societate, tinand cont ca unii copii intra in colectivitate de la varsta 2-3 ani. 

Cand spunem ca un copil are cei sapte ani de acasa, ne gandim la un copil bine crescut.Un copil bine 
crescut se va descurca mult mai bine in relatiile cu cei din jur, fata de un copil caruia ii lipsesc cei sapte ani 
de acasa. In permanenta familia trebuie sa incurajeze copilul, sa-l indrume si sa ii arate ce e bine si ce e rau. 
Familia este factorul principal care-i ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, 
primele norme si reguli de conduita, dar si climatul socio-afectiv necesar trebuintelor sale. 

 Aceasta perioada a copilului este foarte importanta si sensibila in viata unui copil, deoarece el este 
precum un burete, absorb tot ceea ce vad, copiaza tot din jurul lor, atat faptele bune cat si cele rele. 

Foarte important este ca un opil sa deprinda o norma de buna purtare. 
 Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa consolideze normele deja desprinse din 

familie. 
Copilul deprinde principalele reguli de buna purtare, cel mai adesea prin imitaredecat printr-un 

comportament constient, iar varsta primei copilarii este esentiala in conturarea si achizitionarea normelor 
printr-un comportament social corect. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR-EDUCATOR POP CLAUDIA SIMONA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA 

CLUJ NAPOCA 
 
Expresia “ Cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și 

atitudini acumulate în primii ani din viață. Acestă perioadă de timp este considerată “ culmea achizițiilor” 
și este o perioadă de intensă dezvoltare psihică, copilul având o capacitate foarte mare de acumulare de 
informații, de memorare și de însușire a comportamentelor, atitudinilor și a limbajului. 

Copilăria reprezintă perioada cea mai sensibilă din viață omului, când, prin educație, putem modela 
și dezvoltă predispozițiile latente, astfel încât să formăm o sumă de trăsături pozitive în atitudinea și 
comportamentul copilului. Evoluția și dezvoltarea copilului se desfășoară pe etape; nu se poate sări peste 
etape, nici nu le putem inversă, căci fiecare etapă în parte prezintă un set de oportunități care favorizează 
apariţia și dezvoltarea în condiţii optime a unor seturi de deprinderi și achiziții cognitive. Cei șapte ani de 
acasă corespund perioadei antepreşcolare (0-3 ani) și perioadei preşcolare (de la 3 la 6-7 ani). 

În perioada antepreşcolară, relația adultului cu copilul are la bază o dispoziție afectivă pozitivă, 
manifestată prin zâmbet, gesturi jucăușe, espresii mimice și expresii verbale care exprimă dragoste, 
apropiere, bucurie, dăruire totală în apărarea și îngrijirea copilului. Copilul, la rândul său “comunică” prin 
intermediul trăirilor afective cu lumea din jur, receptând într-o formă aparte stările emoţionale. 

Perioada preșcolară se caracterizează prin efortul copilului de a-și câștigă propria identitate, de a afla 
cât mai multe lucruri, de a posedă obiecte (pe care nu vrea să le împartă cu ceilalți). Acum începe perioda 
de socializare a copilului în care acesta află că există lucruri bune și rele, lucruri care se fac și care nu se 
fac, că fiecare copil are drepturi dar și obligații. Copilul își diversifică interacțiunile cu mediul social şi 
cultural şi apar o serie de diferenţe între cerințele de la grădiniță și cele din familie, ceea ce presupune o 
mai mare varietate de conduite. 

Intervenţia părinților în formarea unor conduite pozitive și a unor principii sănătoase este esențială în 
această perioadă de maximă dezvoltare a copilului. Acesta este momentul în care copilul învață să salute, 
să își privească în ochi partenerul de discuții, să poarte o conversație, să asculte când cineva vorbește, să 
nu țipe când doreşte ceva și să înțeleagă că nu tot ce doreşte, primeşte. Tot acum copilul trebuie să învețe 
respectul față de ceilalți membri ai societății, să fie empatic, să fie cât mai toleranț și deschis pentru 
schimbare, să împartă, să ofere și să îi pese de cei de lângă el. Toate aceste lucruri sunt realizabile cu răbdare 
și înțelepciune din partea părinților, cu o bună colaborare a părinților cu cadrele didactice de la grădiniță și 
cu un stil de viață sănătos (referindu-ne la hrană și la petrecerea timpului în aer liber). 

Pentru conturarea unei personalități puternice și pentru dezvoltarea abilităților fizice și cognitive ale 
copilului, este foarte important să nu cădem în capcană supraprotecţiei și să-i oferim acestuia totul de-a 
gata, să-l ferim de orice fir de murdărie sau să-i interzicem orice inițiativă de explorare. Copilul va învăța 
întotdeauna mai bine din propriile experiențe, va înțelege mai bine când va explora. Acesta este și farmecul 
copilăriei: nu să preia modele, ci să se creeze o lume nouă. 

Îmbinând regulile de bună purtare în societate cu libertatea de fi un individ unic – prin felul de a fi și 
a gândi – se va reuși cu siguranță ca cei șapte ani de acasă să se parcurgă într-un mod armonios spre bucuria 
părinților, spre beneficiul copilului și spre folosul întregii societăți. 
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AMPRENTA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ” 
 

PROF. PSIHOPEDAGOG, POP CRINA RAMONA 
 
Primii ani ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară vieţii în lume. 

E natural pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă frumuseţea şi 
sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu să deţină 
rolul principal. 

Familia este o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi 
responsabilitate. Despre educaţia copiilor se poate spune foarte mult şi nu ne vom opri decât la câteva 
aspecte legate de educaţia creştină. 

Fiecare părinte poate descoperi noi şi noi moduri de a-i apropia pe copii de cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de credinţă, în care să simtă cât de 
importantă este pentru părinţii lor legătura cu Dumnezeu. 

Dacă îi vor vedea rugându-se, vor spune şi ei cu bucurie rugăciunile pe care le-au învăţat atât acasă, 
cât și la grădiniță/școală! Văzând că părinţii merg la biserică nu numai de Paşti şi de Crăciun, ci în fiecare 
Duminică şi sărbătoare, şi chiar şi când nu este slujbă, copiii vor iubi casa Domnului şi se vor simţi acasă 
în ea. 

Unii părinţi le citesc copiilor din vieţile sfinţilor când sunt mici, şi uneori ei le confundă cu poveştile. 
Când cresc mai mari, şi vor să se rupă de lumea poveştilor, ei încep să nu mai creadă nici faptele descrise 
în vieţile sfinţilor. 

Dar copiilor trebuie să li se explice că minunile au fost şi sunt reale, că Hristos Fiul lui Dumnezeu a 
făcut toate cele descrise de Evanghelie. Că ucenicii Săi şi urmaşii acestora au făcut o mulţime de minuni 
pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu. Minuni care nu sunt altceva decât semne ale dragostei lui 
Dumnezeu. 

Sărbătoarea Crăciunului şi a Paştelui sunt cele mai importante momente din viaţa oricărui copil 
creştin. Atenţia părinţilor trebuie să fie îndreptată în a-i ajuta pe copii să trăiască bucuria Naşterii şi Învierii 
Domnului. Mari greşeli fac părinţii care, creştini cu numele, dar păgâni cu faptele, transformă cele două 
sărbători religioase în simple momente de oferire a darurilor. Venirea „iepuraşului“, de exemplu, care nu 
are nimic în comun cu sărbătoarea Paştelui. Cei mai mulţi copii sunt dornici să vină Moș Crăciun și 
„iepuraşul“și mai puțin, Ziua de Crăciun și Ziua Învierii. Peste ani şi ani, când vor avea nevoie de ajutorul 
Celui Înviat, nu vor şti să îl ceară; s-au obişnuit prea mult cu prezenţa „iepuraşilor“, cu cadouri și daruri din 
ce în ce mai diversificate, în funcție de vârstă. 

Sigur că nu trebuie să ne lipsim copiii de asocierea bucuriilor materiale, trupeşti, cu marile bucurii 
spirituale, dar nu trebuie răsturnată cu nici un chip ierarhia valorilor! 

Înainte însă de a-i cunoaşte pe eroii neamului şi pe sfinţi, pe de o parte, sau pe idolii muzicii, filmului, 
modei, sau pe şi mai periculoasele „staruri“ ale culturii fără Dumnezeu, pe de altă parte, copilul are mai 
întâi ca modele două persoane care îl ajută să facă primii paşi în viaţă: părinţii. Ar fi bine dacă părinţii şi-
ar da seama cât de mult înseamnă pilda proprie pentru copiii lor. Se ştie că orice copil are tendinţa să copieze 
anumite manifestări pe care le vede la părinţii săi. S-a observat cât de mult modelează exemplul părinţilor 
caracterul copiilor, chiar dacă lucrul acesta devine evident abia când copiii sunt adulţi. Este o cruce destul 
de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii, pentru că aceasta nu durează doar o zi, o săptămână sau 
un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de probleme, de necazuri, de provocări ale 
vieţii și la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând aproape tot (cu lux de amănunte)! 

N-o poţi scoate la capăt încercând să ascunzi de copil ce ai în suflet. Doar atunci când în centrul vieţii 
părinţilor stă Dumnezeu, şi când părinţii trăiesc ştiind că Dumnezeu îi vede în tot ceea ce fac, inimile 
copiilor nu au de ce să se smintească. Numai atunci crucea de a fi model devine prilej de bucurie, prilej de 
împlinire. 

În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
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împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune că există un demon al muncii exagerate care 
îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își agonisească cât mai multe) pentru a-l îndepărta de viaţa 
duhovnicească. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică, vindecând 
lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia. 

Doar cu multă străduinţă şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele, putem cunoaşte bucuria 
mărturisită de Proroc: „Iată, eu şi fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu“(Isaia 8: 18). 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA, 
 ASPECTE SOCIO- EDUCATIVE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POP ELENA 

 
 Copilul, ca viitor actor social, reprezintă viitorul omenirii. Astfel, modul în care sunt educați copii 

influențează decisiv societatea și membrii acesteia, rezultă, astfel, importanța celor „7 ani de acasă”. 
 Familia oferă mediul inițial de creștere, educare, sub aspect afectiv, social și cultural. Familia ca 

nucleu al societății, îndeplinește și funcția educativă, dar care variază datorită specificul fiecăreia în funcție 
de ambianța și relațiile dintre membrii acesteia, inclusiv nivelul de educație al părinților sau a altor persoane 
îndreptățite. Copilul pereia, copiază modele de comportament, de exprimare verbală, de viziune asupra 
propriei persoane, de socializare, toate acestea infuențând dezvoltarea acestuia. Astfel, familia influențează 
într-un procent mare viitorul copilului. Aici intervine rolul major al instituțiilor educative care, cu ajutorul 
parteneriatului real cu familia, contribuie la implicarea acesteia în educația copilului/ elevului. Comunicarea 
este modalitatea propice de a suda această relație din care fiecare partener implicat în actul de educare și 
formare are de câștigat. Familia contemporană, mai ales după anii 1990, intră în contact cu probleme 
(sociale, lipsa locurilor de muncă și a lipsei banilor, instabilitate socială, instabilitate în cuplu, etc.) care pot 
să o facă inaptă în ceea ce privește funcția educativă și de a le rezolva singură. 

 Mediul în care se naște copilul, în care crește și trăiește în primii ani, se dezvoltă și preia modele, 
este familia. Aceasta este primul factor decisiv și reglator a copilului cu mediul social. Relațiile din cadrul 
familiei, copil- mamă, copil- tată, copil- frați, copil- alte rude, influențează integrarea socială și 
comportamentul social.  

În ceea ce privește funcțiile familiei, majoritatea specialiștilor au enumerat ca fiind următoarele: 
- „-funcția economică; 
- -funcția de socializare; 
- -funcția educativă; 
- -funcția de susținere afectivă, de solidaritate; 
- -funcția de reproducere;” (Stăiculescu, 2011, pag 4) 
 Fenomenele sociale au influențat evoluția și funcțiile familiei, astfel că, printre cauzele care au dus 

la aceste modificări sunt: 
 Natalitatea. Ca fenomen demografic, natalitatea reprezintă numărul de copii născuți într-o 

colectivitate pe o perioadă de timp (un an ). Natalitate este foarte importanta la nivel social pentru că are 
influențe concrete asupra numărului de elevi care sunt înscriși în școală, aceasta condiționând celelalte 
resurse implicate în educație (resurse umane, financiare, de spațiu, etc.). Chiar dacă și alte țări civlizate se 
confruntă cu o scădere a natalității, în țara noastra acest fenomen este acut. Emanciparea femeii, cresterea 
nivelului de educație, contracepția, scăderea fertilității, instabilitatea socială, costul ridicat de întreținere al 
unui copil, au dus la scăderea nataliății de la 2, 2 copii la o femeie până în anul 1990, la 1, 3 copii între 
1995-2000, acest indice fiind în scădere, în raport cu mortalitatea care este în creștere. 

 Divorțul. Societatea în care trăim este în continuă modificare, astfel fenomenul divorțului a crescut. 
Sărăcia, presiunea socială și profesională, stresul cotidian, aspirațiile partenerilor, lipsa unei locuințe sau 
greutatea achiziționării uneia, lipsa copiilor au dus la creștrea divorțului la circa 1, 5 la mie. 

 Migrația forței de muncă. În ultmii 10- 15 ani femomenul de migrație a populației cu scopul căutării 
unui loc de muncă într-o altă țară a luat amploare. Problema educațională se ridică asupra preluării rolului 
matern sau patern pe care celălalt părinte trebuie să-l preia, dar cea mai gravă situație apare în momentul în 
care ambii părinți sunt plecați în străinătate, efectele negative (deteriorarea relației cu părintele rămas, 
scăderea rezultatelor școlare, exploatarea prin muncă a copiilor, creșterea abandonului școlar, 
comportament deviant, apartiția depresiei etc.) fiind mai multe decât a celor pozitive (îmbunătățira nivelului 
de trai, călătoria copiilor în străinătate). Părinţii, cu ajutorul meseriei şi experienţei lor, pot avea şi rolul de 
formatori, implicându-se direct în educaţia copiilor şi elevilor.  

 Familia poate fi numită și prima școală a copilului, care exercită o mare influență și răspunde de 
nevoile și trebuințele sale, infuențânându-l major. Toate aceste influențe își pot pun amprenta asupra 
copilului din punct de vedere emoțional și psihic pe toată perioada dezvoltării și formării personalității, 
marcându-i viața. Familia este cea care redă primele informații legate de mediul înconjurător, de exprimarea 
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verbale, reguli de comporament dar și cea care redă climatul afectiv. Dragostea părinților, modul în care se 
inplică în creșterea lui lasă urme asupra vieții și sufletului copilului, comportamentul părinților, modul de 
exprimare verbală fiind imitabile. 

 O familie în care există un climat de înțelegere, încredere, prietenie, respect, stimă, comunicare și o 
continuă implicare, este o familie dorită. Există și familii în care nu se regăsesc toate aceste elemete, familii 
cu probleme, in care de obicei toate responsabilitățile sunt preluate de un singur membru adult, iar efectele 
negative sunt regăsite asupra copilului. În urma celor spuse, școala preia din carențele privind rolul 
implicării familiei, prin informarea și educarea părinților, aspecte care pot preveni conflicte in viața 
familiei. Din popor se remarcă importanța ,,celor șapte ani de-acasă ”. Părinții sunt primele modele de viață 
și comportament, astfel au loc sesiuni de educare a părinților prin proiectul ,,Școala părinților”. 

 
 Bibliografie 
Stăiculescu C. (2011), Școală și comunitatea locală-Parteneriat pentru educație, București, Editura 

ASE,  
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,,CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. POP ANCA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SANGEORZ-BAI 

 
 “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” 

 - Antoine de Saint-Exupery 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 
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“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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EDUCATIA SI CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POP OANA MARIA 
ŞC. GIM.”LIVIU REBREANU”, TG. MURES 

 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al copilului. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.  

Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai copilului 
sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.Când spunem că un copil „are cei 7 ani de acasă” ne gândim la 
un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de 
vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc cei 7 ani de acasă. 

 Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc 
Conform specialiştilor, educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre 
copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face.  

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 

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

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 
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Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înţelegerea 
normelor sociale, manierele la masă, recunoaşterea greşelilor, tact şi toleranţă. Bineînţeles că toate 
ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

 POPA ADRIANA – IOANA 
 GRADINIȚA P.P. NR. 1 SANTANA 

 LICEUL TEHNOLOGIC “ STEFAN HELL” 
 SANTANA, ARAD 

 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului",  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament". 

 Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

 Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. 

Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil 
să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit 
să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu 
poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, 
să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce 
e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie. 

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. 

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. 

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
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în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

 În concluzie, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească 
reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este 
important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, 
tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie 
înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  
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STUDIU PRIVIND ROLUL FAMILIEI ŞI AL ŞCOLII ÎN 
 EDUCAȚIA COPIILOR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POPA ADRIANA 

LICEUL TEORETIC ”ANGHEL SALIGNY” CERNAVODA 
 
Climatul afectiv al familiei și personalitatea copilului 
Dezvoltarea personalității copilului are loc în urma acțiunii factorilor care se află în strânsă legătură 

unul cu celalalt, cei trei factori sunt ereditatea, mediul și familia. În actul de educare al unui copil, familia 
a fost și este considerată ca principal factor, deoarece în familie copilul își face pregătirea pentru viață. 
Familia are o contribuție mai mare cu cât copilul este mai mic, scăzând odată cu înaintarea în vârstă a 
copilului. La vârsta când copilul este dat la școală, el trebuie să știe cum să se comporte în societate, lucru 
pe care l-a deprins din educația pe care familia i-a acordat-o timp de sase sau șapte ani, dar, chiar și în 
perioada șclarizării părinții nu trebuie să dea frâu liber copilului deoarece acastă vârsta este foarte maleabilă 
și tot ce s-a construit timp de șase ani se poate nărui odata cu intrarea copilului într-o colectivitate cu diferiți 
copii proveniți dintr-un mediu mai puțin educativ. 

Pe măsură ce creşte, copilul simte nevoia să iasă din cercul restrâns al familiei pentru a învăța și alte 
deprinderi sociale de care va avea nevoie pe parcursul vieții, în perioada când nu va mai depinde de parinți, 
dar mai ales pentru a-și satisface unele nevoi psihologice ce apar odată cu vârsta. Cea mai importantă este 
de experimentare a rolurilor în raport cu sexul în cadrul unor comunități de aceeași vârstă. 

Atunci când un copil se atașează unui grup din afara familiei, v-a fi o problemă în a-i controla conduita 
chiar și la vârste cuprinse între 7-11 ani controlul asupra copilului va fi dificil în primul rând pentru că într-
un grup se formează o serie de valori și norme de conduită, de cele ai multe ori diferite de cele pe care 
familia reușește să le formeze la individ ”în cei șapte ani de acasă” ceea ce ulterior va duce la conflictele 
familiale. 

Familia este unul din factorii care prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea scrisă a drepturilor 
omului, are obligaţia de a oferi un climat fundamental atât afectiv, cât şi ocrotitor. Deoarece cea mai mică 
tulburare care apare în echilibrul afectiv al părinţilor provoacă tulburări în psihicul copiilor, trebuie să 
acordăm o deosebită importanţă unor situaţii de acest gen, cum ar fi: 

• iubirea tiranică a părinţilor pentru copii- determină dependenţă exagerată şi astfel imaturitate 
• ambivalența afectivă manifestată fie prin: 
- acordare neechilibrată a afecțiunii din partea celor doi părinţi (când unul îl ceartă, celălalt îl apără) 
- neconcordanţa dintre mesaje - double bind - (părintele îi spune copilului că-l iubeşte, dar nu o şi 

demonstrează) 
• indiferenţa afectivă se manifestată prin: 
- deprivare maternă / paternă prin divorţ 
- absenţa afectivă a părintelui (deşi prezent fizic, părintele nu reprezintă un sprijin afectiv pentru 

copil) 
Experimentele realizate de cercetătorul psiholog E.B.Hurlock au demonstrat că cea mai bună metodă 

de susţinere afectivă şi stimulare motivaţională este lauda, încurajarea, în timp ce cearta, bătaia, critica dacă 
sunt continue se soldează cu destructurări ale personalităţii, chiar cu nesupunere în faţa autorităţii, iar cea 
mai dureroasă formă de raportare la succesul şi eşecul adolescenţilor este nepăsarea, ignorarea, pentru că 
aceasta nu determină trăiri psihice afective pozitive sau negative şi se soldează cu sentimentul izolării şi 
nepăsării. 

Caracterul protector al familiei se caracterizează prin sentimentul securităţii, al susţinerii, al 
echilibrului, sentimentul de a trăi în linişte. In acest sens câteva situaţii cu efecte negative sunt: 

• certuri, violenţe, agresivitate verbală şi fizică în cadrul familiei. Statisticile arată că peste 70% 
dintre copiii delincvenţi şi 65% dintre cei cu tulburări neuropsihice provin din aceste medii. Astfel de 
comportamente pot determina şi fuga de acasă, mai ales în adolescenţă. 

• divorţul sau separarea părinţilor - în urma lor copilul fiind supus unor motivaţii, tendinţe şi norme 
contradictorii care împiedică dezvoltarea psihică corespunzătoare 
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Cercetările de specialitate arată că temperamentul este înnăscut, în timp ce caracterul se formează 
prin educaţie, având o mare influenţă asupra personalităţii, sistem care se dezvoltă până spre 20 de ani. 
Datorită faptului că din 24 de ore /zi copilul îşi petrece în cadrul familiei cele mai multe ore, punând în 
calcul şi zilele de weekend, familiei îi revine o importanţă majoră în educaţie. Deci, este deosebit de 
important modul cum se achită părinţii de sarcinile şi de responsabilităţile lor în educarea şi formarea 
copilului, şi cum interacţionează acţiunea educativă a familiei cu cea a şcolii. 

Astfel de sarcini şi responsabilităţi sunt: 
• asigurarea subzistenţei şi educaţiei 
• educarea şi dirijarea comportamentului în concordanţă cu standardele socio-culturale 
• realizarea unei relaţii de comunicare şi aceasta nu doar la nivel faptic 
• corectarea erorilor de comportament 
• comunicare verbală despre noţiunile de “bine” şi de “rău” 
- prin oferirea de modele proprii - exemple personale ale părinţilor (nu le putem cere copiilor să facă 

ceea ce părinţii înşişi nu fac) 
- prin a nu cere copiilor să mintă în diverse situaţii pentru a absolvi pe părinte de anumite 

responsabilităţi 
- susţinerea afectiv - morală - recunoaşterea şi aprecierea rezultatelor copilului, ceea ce nu înseamnă 

blamarea sa în caz de eşec, ci stabilirea unei relaţii de iubire, respect şi încredere reciprocă, încurajarea în 
a persevera. 

- acordarea dreptului de membru al familiei, de participant activ la schimbările din cadrul ei - pentru 
că cei care participă la depăşirea cu succes a unei crize de familie au ulterior o mai mică vulnerabilitate la 
stres 

- informarea în legătură cu particularităţile vârstei pe care o are copilul (de la specialişti, profesori, 
mass-media etc.) 

Copilăria este cea mai dinamică etapă a dezvoltării umane. Nu este nici prin natura, nici prin factorii 
ei constituenţi o perioadă de criză, dar, lipsa unor influenţe educative pozitive, ar putea zdeveni o perioadă 
de criză. Copilul este de fapt oglinda familiei. 

Formarea personalităţii este un proces care se continuă pe toată durata vieţii, dar bazele sale se pun 
înainte ca şcoala şi alte instituţii educative să intervină în mod intenţionat în această direcţie. Astăzi, mai 
mult ca oricând familia este conştientă de numeroasele posibilităţi ale şcolilor de a oferi copilului o largă 
gamă de roluri sociale, o experienţă mai competentă de viaţă. Şcoala este sursa care va dezvălui lumea în 
faţa minţii şi a ochilor copiilor. Cea mai importantă problemă de educaţie care se pune în procesul de 
educaţie, la vârsta şcolară şi preşcolară, este problema autorităţii. O personalitate bine orientată, normal 
educată, este capabilă să asculte pe cei din jur, pe cei ce deţin o oarecare autoritate, este capabil de a coopera 
cu cei din colectivitata din care face parte. Un individ bine educat încă din copilărie, la vârsta maturităţii va 
fi capabil să-si asume responsabilitatea şi să poată avea la rândul său, autoritate. Toate aceste aspecte se 
deprind de la vârste fragede încă din copilărie. Dacă la vârsta cristalizării personalităţii nu va exista o 
colaborare strânsă între familie şi şcoală dar şi celelalte medii din care copilul face parte vor apărea fisuri 
în sistemul educational. Aceste fisuri pot duce tânărul la inadaptarea socială. 

Caracterul şi educaţia în familie 
Educaţia, ca şi naşterea, nu este uşoară şi aceasta are durerile sale, poate uneori mai dureroasă, când 

se constată că individul pe care îl ai sub tutelă, nu este aşa cum ţi-ai propus, asta ducând la propria 
dezamăgire. 

Este necesar ca un părinte să cunoască temperamentul copilului pentru a-și explica modul în care 
acesta poate reacţiona în diferite împrejurări şi pentru a interveni prin educaţie. 

Familia şi formarea morală a copilului 
Familia constituie un factor esenţial în procesul formării conştiinţei morale a omului şi a conduitei 

sale. În dezvoltarea moral – intelectuală a fiinţei umane, din primul an şi până la însuşirea graiului, acest 
proces de iniţiere are limite şi poate duce în anumite situaţii, la rezultate negative. Se poate naşte condiţia 
în care "gradul de percepere al celuilalt " să rămână limitat la relaţiile din sânul familiei. Optica "puiului de 
om ", în acest caz, se cantonează la cunoaşterea "celuilalt" numai ca persoană din propria familie. "Sfera 
morală " a relaţiilor dintre membrii familiei devine o limită, un cerc închis şi o problemă de rezolvat, destul 
de dificilă în procesele educative de integrare a copilului în viaţa şcolară. Copilul se dezvoltă în limita " 
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parametrilor familiale " asemeni unei flori de seră sau a unui animal neîmblânzit, incapabil de a ieşi din 
cercul ecolgic restrâns, singurul în care se simte în largul său . 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, oridinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În 
realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult. Părintele este un exemplu pentru copil. 
Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în 
comportament. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor 
din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 

Primul obiectiv de conţinut al acţiunii cu părinţii este cel al cunoaşterii sferei morale familiale. 
Nucleul moral familial are valenţe formative nepreţuite. Dar dacă viaţa de familie este cultivată ca un bun 
în sine, ea duce la negarea propriei substanţe pozitive şi se transformă în contrariul ei şi anume în spirit de 
castă familială prin izolarea faţă de tot ce nu aparţine familiei, în atitudine de neîncredere şi suspiciunile 
faţă de "ceilalţi" din afara familiei . 

Excesul iubirii părinteşti se exprimă sub aspect educaţional printr-un minus, printr-o educaţie 
familială deficitară. De asemenea, de la invidia puternică profilată în familie, faţă de părinţi şi fraţi, de la 
revolta şi sentimentul de victimă în familie, nu mai este mult, în unele cazuri, până la acţiunile antisociale. 

Sarcina cadrelor didactice este de a discuta cu părinţii problemele familiei ca punct de plecare în 
ucenicia morală a tineretului unei ţări, de a pune în lumină faprul că în familie se formează nucleul cultural 
al "personalităţii de bază", că însăşi comunicarea prin vorbire, calea principală de exteriorizare a omului, 
poate şi trebuie să însemne o depăşire a egocentrismului familial, o deschidere spre viaţa socială mai largă 
a primelor întâlniri cu alţi copii. Copilul învaţă respectarea regulilor de joc, se deprinde să fie echitabil şi 
să-şi asume o răspundere în situaţia de partener egal. 

Familia şi dezvoltarea intelectuală a copilului 
În cadrul familiei, copilul îşi însuşeşte limbajul.Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea 

exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, 
familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex. 

Despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice). Familia se preocupă şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţii, memoria şi gândirea. Părinţii 
încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. Copii pun cele mai 
multe întrebări în jurul vârstei de 3-6 ani, iar părinţii îi ajută să-şi însuşească un număr mare de cunoştinţe, 
răspunzând cât se poate de corect şi exact, încurajând astfel curiozitatea lor epistemică. 

Când sunt în şcoala primară, familia vine în sprijinul ei, susţinând "gustul de citit" al elevilor. 
Cel mai important este stimularea curiozităţii copilului de a citi prin cumpărarea unor cărţi care să 

pună bazele unei mici biblioteci. În preadolescenţă este posibilă o deviere de la subiectele strict legate de 
şcoală sau indicate vârstei fragede; astfel datoria părinţilor este de a îndruma copilul să citească ceea ce 
corespunde vârstei sale. Dorinţa de lectură poate deveni excesivă, copilul sacrificând astfel orele de somn. 
Copilul obţine rezultatele la şcoală în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. 
Părinţii trebuie să-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite şcolare, cărţi de lectură, manuale 
şcolare, cât şi nişte condiţii bune de muncă: un birou, un computer şi nu în ultimul rând linişte pentru a se 
putea concentra. Părinţii trebuie să-şi ajute copii la învăţătură; ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau 
sprijin, nefiind indicat să efectueze temele copiilor. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temelor 
de casă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc, să nu-l ajute prea 
mult pe copil, dar nici să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

Din punct de vedere al părinţilor, definirea rolului şcolii este foarte diferit. Aceasta cu atât mai mult 
cu cât fiecare părinte a avut o experienţă personală (plăcută sau neplăcută) în postura de elev. De exemplu, 
unii părinţi văd şcoala ca un laborator în care copilul, odată introdus este supus unor operaţuni ştiinţifice. 
În urma acestora, se presupune că, după câţiva ani, el va deveni mai deştept, mai învăţat, mai luminat. Prin 
urmare, părinţii de acest tip manifestă încredere deplină în instituţia de învăţământ, fără să se implice în 
mod deosebit în activităţile care se desfăşoară în ea (“De aia te trimit eu la şcoală: să înveţi!”). Ei consideră 
că doar şcolii îi revine în exclusivitate rolul de a educa şi instrui copilul (“Aşa te învaţă la şcoala, să vorbeşti 
urât?”). 

O alta categorie de părinți se implică deosebit de mult în activitatea școlară, uneori exagerând fara sa 
îsi dea seama. Ei sunt în stare sa faca aproape orice, încât copilul lor sa primeasca cea mai buna educatie. 
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Uneori, din exces de zel, ajung chiar sa le impuna cadrelor didactice sa foloseasca metode pe care ei le 
considera eficiente, sa le spuna cum sa realizeze activitatile etc. Din aceasta cauza, uneori se poate ajunge 
la reproșuri, mai ales când performanțele elevilor sunt mai scăzute decât s-ar fi așteptat parintii. 

Atitudinile părinților față de școală sunt doar câteva din multe altele care apar în viața de zi cu zi. 
Şcoala este instituţia care organizează trăirea unor experienţe de învaţare. Ea urmăreşte atingerea unor 
obiective, cu ajutorul unor metode şi mijloace ştiintifice, şcoala informează şi formează elevii ţinând cont 
de anumite principii, având grijă să evalueze modul în care obiectivele au fost atinse. Prin urmare, şcoala 
nu este singurul „laborator" în care copilul învaţă, ci doar unul dintre ele, mai specializat şi mai competent 
în domeniul educaţiei decât altele. E bine ca părintele să aibă încredere în şcoală, dar pentru ca educaţia 
copilului să se ridice la nivelul aşteptat, el trebuie să se implice, să colaboreze cu personalul didactic, pentru 
ca metodele şi obiectivele propuse să fie convergente. 

Un rol elementar în dezvoltarea şi educația copiilor îl au, în aceeași măsură, familia şi profesorii. 
Progresul este mai rapid în momentul în care părinţii şi profesorii colaboreaza în favoarea copiilor. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Elias, J. Maurice, Tobias, E. Steven, Friendlander, S. Brian, ,,Inteligenţa emoţională în educaţia 

copiilor’’, Editura Curtea Veche, 2007; 
2.Hedges, Patricia, ,,Personalitate şi temperament’’, ,,Editura Humanitas, 2006; 
3.Parlicov, Eugenia, Mija, Violeta, ,,Eu şi familia mea, Conversaţie cu adolescenţii’’, Editura 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – „CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

EDUCATOARE DANIELA POPA 
GRĂDINIȚA P.N. NR. 2 LOCALITATEA FÎRȚĂNEȘTI,  

JUDEȚUL GALAȚI 
 
 „Familia este molecula societății umane” spunea David Boia. Nelson Mandela afirma că „ Educația 

e cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea”. 
 Două opinii de la care se poate pleca în explorarea expresiei „ cei șapte ani de acasă”. Cei mai mulți 

dintre adulții de astăzi percep această sintagmă ca fiind sinonimă cu un set de reguli de politețe și principii 
de viață esențiale, pe care copilul le deprinde de la o vârstă fragedă, în familie și care îl vor ajuta pe omul 
ajuns la maturitate să se integreze în societate.  

 Tema educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii contempo-rane, lume 
definită prin importante transformări, prin cerinţe şi aspiraţii specifice, prin schimbări în toate domeniile. 
Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, iar implicarea acestei aspirații 
constă în strânsa legătură dintre familie şi mediul educaţional. Acest lucru impune ca părinţii să fie parteneri 
egali în educaţia copilului.  

Un bun dobândit şi mult apreciat, câştigat de către copil în primul rând în familie este comportamentul 
moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise, categorice dublat de un per-manent respect pentru copilul 
care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit. „ Copilul bun” reprezintă suma atributelor pozitive constituite în 
mecanismul comportamentului: strădanie, cinste, iniţi-ativă creatoare, comunicabilitate, politeţe, dispoziţie 
de colaborare etc., după cum părinte bun înseamnă: răbdare, calm, înţelegere, un fond afectiv numit în 
termeni obişnuiţi, dragoste faţă de copil. Familiarizarea preşcolarului cu dragostea de bine, de adevăr 
trebuie să se desfăşoare inte-grat vârstei, ca o structură imaginară. De asemenea, trebuie avute în vedere şi 
unele împrejurări specifice, printre care cele mai de seamă sunt cele concrete ale fiecărui procedeu sau 
acţiune cu caracter educativ, aprecierea educaţiei ca un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurată 
prin înrâurirea exercitată de coabitare, deprinderi, obiceiuri şi întreaga comportare. 

Copiii învață ceea ce trăiesc. Dacă trăiesc în critică, copiii învață să condamne. Ne criti-căm copiii 
doar ca să-i încurajăm să facă lucrurile mai bine, să fie mai buni sau recurgem la critici când suntem obosiți 
și stresați. Aceștia însă nu privesc criticile ca pe o încurajare. Pentru un copil critica pare mai curând un 
atac la persoană și există mai multe șanse să-i provoace o atitudine de autoapărare decât una de cooperare. 
În plus, copiilor mici le este greu să înțeleagă că nu ei sunt inacceptabili, ci comportamentul lor. 

Dacă trăiesc în neînțelegere, copiii învață să fie agresivi. Este important de știut că adulții nu trebuie 
să fie modele perfecte pentru copii. Vor exista cu certitudine și momente în care ne vom pierde stăpânirea 
de sine. Dacă dovedim că suntem abili în a ne recunoaște și a ne evalua greșelile, apoi a ne motiva 
comportamentul nostru, le vom da copiilor o lecție esențială, aceea că și noi învățăm neîncetat modalități 
mai eficiente de a ne controla sentimentele. Comportamentul adulților de zi cu zi pune bazele modelului 
familial pe care copiii îl vor transmite în viitor, mai departe generației următoare. 

Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie timorați. Părinții nu trebuie să se teamă că vor fi manipulați 
de nevoile emoționale ale copilului lor. Nevoia de atenție a copiilor este la fel de legitimă ca nevoia de 
hrană și adăpost.  

Dacă trăiesc în încurajare, copiii învață să fie încrezători. „ A încuraja” vine de la latinescul „cor, 
cordis”, care înseamnă inimă. Atunci când ne încurajăm copiii le transferăm curaj, din inima noastra într-a 
lor, îi ajutăm și îi susținem în timp ce ei își dezvoltă deprinderile și încrederea în sine, atât de necesare 
pentru a sta pe propriile lor picioare. 

Dacă trăiesc în laudă, copiii învață ce este prețuirea. Atunci când ne lăudăm copiii, le arătăm ce anume 
este important pentru noi. 

Adultul este cel care poate oferi un exemplu, cel mic poate învăţa cu ajutorul acestuia ce înseamnă 
noţiunea de respect, mai ales dacă îl învaţă să folosească des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună 
ziua“, „mă scuzaţi“. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri de bun-simţ i se vor 
părea normale şi îi vor completa personalitatea. Ştim că politeţea se învaţă treptat, tocmai de aceea este 
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important să-i explicăm copilului de ce trebuie să fie respectuos: respectându-i pe alţii va fi, la rândul său, 
respectat. 

Paşi mici pentru a deveni om mare. Tot în primii şapte ani de viaţă, îi putem oferi celui mic câteva 
pilde despre ce înseamnă recunoştinţa, începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor 
pentru cadourile pe care le-a primit de ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii 
de la grădiniţă sau copiii cu care se joacă în parc. Să-l învaţăm să fie deschis, să aibă o atitudine plăcută şi 
să îşi exprime recunoştinţa faţă persoanele care l-au ajutat într-o anumită situaţie. 

Să nu uităm niciodată de capacitatea noastră de a influența ce anume vor prețui și vor iubi copiii și că 
aceasta influență își va pune în mod fundamental amprenta asupra dezvoltării identității lor ca viitor adult. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
2.Ionescu, M., (2006), Educația în familie – repere și practici actuale, Editura Cartea Universitară, 

București. 
3. Poenaru, M., (2010), Cei șapte ani de acasă, Editura Coresi, București . 
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PRIMII SAPTE ANI DIN VIATA COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: POPA DIANA ELENA 
ŞCOALA PRIMARA NR.2 SABOLCIU, BIHOR 

 
„Arată-mi un copil până la vârsta de 7 ani și îți voi spune cum va fi când va ajunge adult”.(Aristotel) 
 
Mediul în care copilul se dezvoltă fizic şi psihic în primii ani de viaţă se imprimă şi se înmagazinează 

în interiorul lui ca o condiţie de bază care îl va defini ca om toată viaţa.Primii ani pot fi consideraţi cei mai 
importanţi, un album ale cărui pagini vor fi mereu răsfoite.Aşadar cei şapte ani din viaţa copilului vor fi 
decisivi în modul cum se integrează în societate, precum şi în 

modul de însuşire a valorilor morale. 
 Prima şi cea mai importantă şcoală a copilului este familia. Aceasta îi va călăuzi paşii spre respect, 

dragoste, onestitate, ascultare, autocontrol .Copilul „absoarbe” din mediul familial, apropiat primele 
impresii, atitudini, maniere, comportamente morale care sunt cheia către adaptarea sa în societate, familiei 
revenindu-i aşadar rolul mai mult de a forma decât de a informa.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. Când 
afirmăm că un copil are cei şapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să se comporte 
civilizat cu cei de vârsta lui şi cu adulţii, care ştie să salute, să mulţumească şi să respecte părerile celor 
mari. 

 Relaţia afectivă a copilului cu părinţii constituie baza formării sale corespunzătoare. Dragostea cu 
care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte armonios, să aibă încredere în forţele 
proprii.Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi crează confort, 
independenţă. Părinţii trebuie să ştie că sunt o oglindă pentru copiii lor, un model pe care aceştia îl vor 
valoriza. 

În prima parte a vieţii şi nu numai, este important ca părinţii să le dedice cât mai mult timp din timpul 
lor, să se joace, să vorbească cu ei, să aibâ tot felul de activităţi împreună. Când ne implicăm activ în jocul 
copilului punem bazele unei legături solide între noi şi ei.Noi pătrundem în lumea lor şi el în a noastră.Un 
copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii. Fiecare intervenţie pe lângă copil sau pentru 
copil este bine să fie considerată intervenţie educativă, acesta le asimilează, le interiorizează ca modele 
relaţionale în funcţie de care îşi structurează personalitatea. 

 Doctorul Augusto Cury ne spune ca generaţia actuală de părinţi încearcă să compenseze lipsurile 
copilăriei lor şi să le dea tot ce au mai bun:jucării, acces la internet, haine etc., însă nu au înţeles că toate 
acestea în exces blochează copilăria.Copilul ar avea nevoie să inventeze, să se joace, să interacţioneze cu 
alte persoane de vârsta lui .Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare 
sunt puternic determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte în primii şapte 
ani.Aceasta perioada este considerată” culmea achiziţiilor, ”este considerată una dintre perioadele de 
intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de 
memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini. 

Un adult care are în bagajul său cei şapte ani de acasă poate merge în viaţă deschis şi cu un viitor 
sigur. 

 
Bibliografie: 
1.Ghid de bune practici pentru educatia timpurie a copiilor intre 3-7 ani, MEC, Bucureşti 
2.V., Danion –Cum să ne creştem copiii?, Editura Sophia, Bucureşti, 2012 
3.www.didactic.ro 
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STUDIUL DE SPECIALITATE 
CEI 7 ANI DE ACASĂ ȘI MATEMATICA 

 
PROF. POPA ELENA, LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER, GORJ 

 
 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 

părinți, la formarea personalități și comportamentului copilului până merge la școală. 
 Chiar dacă nu le este ușor să se familiarizeze cu noțiunile matematice, copiii pot fi atrași către tainele 

matematicii de la o vârstă fragedă, părinții fiind primii care-i inițiază în acest demers. 
 Odată cu împlinirea vârstei de 2 ani, copilul începe să fie apt să învețe numerele, să exprime și să 

compare cantități, să identifice și să recunoască, în lumea din jur, diferite forme geometrice simple. Orice 
context în care copiii se simt bine, poate fi folosit pentru a implementa noțiunile de bază ale 
matematicii. Acasă sau la locul de joacă, apar nenumărate contexte în care se poate exersa numărarea, 
adunarea, scăderea sau măsurarea obiectelor care fac parte din universul lui. Așadar, nu este nevoie de 
o oră standard de matematică pentru a face operații aritmetice simple.  

 Cea mai recomandată modalitate de a-l introduce pe copil în universul matematicii este jocul. Îi vor 
fi la îndemână în special jocurile în care se folosesc obiecte cu care este obișnuit (cum ar fi număratul 
farfuriilor din dulap sau "vânătoarea" formelor geometrice din casă), întrucât va realiza mai ușor 
corespondența dintre noțiunile concrete și cele abstracte (respectiv numerele și figurile geometrice).  

 Jucăriile educative în forme geometrice sunt o metodă excelentă de introducere în gândirea 
spațială. După o vreme de joacă cu formele (cuburi, triunghi, cercuri), copiilor li se pot prezenta și alte 
elemente de spațialitate. Arată-le ce înseamnă sus, jos, în față, în spate, linie, colț, etc și integrează 
formele și dimensiunile în rutina zilnică, prin fraze precum "Am tăiat sandwich-urile în formă de 
triunghi". Copiii au nevoie să își traducă experiențele și în termeni matematici, pentru a reuși să 
înțeleagă corect și complet lumea din jurul lor..  

 Raportând tot ceea ce i se explică la universul apropiat, îi veți stârni curiozitatea să înțeleagă ceea ce 
se petrece în jur și astfel va fi dornic să învețe..  

 Pregătind împreună fursecuri pe care le veți tăia diferit, va învăța să identifice forme geometrice și 
își va dezvolta îndemânarea.  

 Cine a spune ca matematica e grea și plictisitoare, nu a încercat să o învețe prin joacă! Primele noțiuni 
de matematică sunt baza pentru ceea ce copilul va învăța mai departe la școală, și plăcerea pentru numere 
și socoteli poate fi sădită în sufletul copiilor cu ajutorul jocurilor, încă din primii ani de grădiniță. 

 Este esențial ca părinții să găsească metode prin care să îi facă pe cei mici să fie atrași de matematică, 
iar o modalitate perfectă pentru a face acest lucru sunt jocurile cu matematica. Acestea reprezintă o cale 
eficientă prin care adulții reușesc să își îndeplinească o parte din responsabilitatea de a dezvolta abilitățile 
copiilor și, în același timp, să se distreze împreună cu cei mici, petrecând timpul liber disponibil într-un 
mod foarte plăcut . 

 Noțiuni matematice care pot fi învățate cu ajutorul jocurilor: numărare, cifre, mulțimi, fracții, ceas și 
noțiuni de timp ( zi, săptămână, lună, an ). 

 Ce înseamnă “jocuri cu matematica”? Jocurile cu matematica sunt “activități” care: 
• implică o provocare, de obicei, împotriva unuia sau a mai multor adversari; 
• au la bază un set de reguli și au o structură clară pentru toți participanții / jucătorii; 
• cel mai adesea oferă variante diferite de rezolvare; 
• folosesc calcule matematice mai mult sau mai puțin complexe. 
Cum ii ajuta pe copii jocurile cu matematica? Variantele de jocuri cu matematica  
dezvoltă gândirea strategică. Gândirea strategică este una dintre cele mai importante abilități pe care 

copiii trebuie sa le dezvolte pe parcursul anilor si pot face asta cu ajutorul jocurilor cu matematica. Jucând 
un astfel de joc, cel mic își îmbunătățește capacitatea de observație, învață să combine diferite informații, 
analizează datele obținute, planifică și analizează posibilele soluții pe care le are la dispoziție și alege 
acțiunea corespunzătoare. 

 Jocurile cu matematica îi ajuta pe copii să își fixeze informațiile învățate la școală. Acestea 
consolidează și extind noțiunile pe care cei mici le învață în timpul orelor de matematică de la școală, fiind 
cea mai eficientă metodă prin care își pot dezvolta abilitățile fără să se simtă presați sau constrânși în vreun 
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fel. Dimpotrivă, datorită jocului, aceștia exersează, pun în aplicare informațiile învățate de la profesori și le 
folosesc acasă, într-un mediu familial, astfel ca acestea nu mai par atât de dificile și plictisitoare. În plus, 
puse sub forma unui joc, noțiunile matematice se rețin mai ușor.  

 Introducerea noțiunilor de matematică în educația timpurie este strâns legată de relevanța 
conceptelor în viața de zi cu zi. Odată înțeleasă aplicabilitatea matematicii în contextele reale, materia 
devine un domeniu fascinant care ajută rezolvarea problemelor și dezvoltă gândirea logică. Cu cât 
prezentarea matematicii este făcută într-o manieră pozitivă cu atât mai mult copilul va deveni mai 
încrezător în el și în capacitățile sale de reușită. 

 
Bibliografie: 
1. Negovan, V., 2003, Introducere în psihologia educației, Editura Curtea Veche, București 
2. http://blog.educlass.ro. 
3. https://www.qbebe.ro. 
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CEI 7 ANI DE ACASA. EDUCAȚIA FORMALA,  
NONFORMALA ȘI INFORMAL. 

 
PROF. POPA ELISABETA LIANA 

SCOALA GIMNAZIALA “AVRAM IANCU”, TURDA, JUD. CLUJ 
 
 
“Anii care-ţi dau cultură,  
Rost în viaţă şi măsură,  
Dacă fac o bună casă 
Cu cei şapte ani de-acasă.”epigramă de Gheorghe Mitroaică  
Educația formală 
Educația formală, mai ales în accepțiunea ei în școlile românești, încă mult bazată pe un sistem 

informativ (și nu formativ) își cam cântă cântecul de lebădă, pentru cine vrea să-l asculte. E nevoie de o 
reformă reală a educației, una de substanță, care să reconsidere rolul de formare a învățământului, 
de dezvoltare a abilităților practice ale copiilor, niște abilități adaptate cerințelor lumii în care trăim. 
Profesori, părinți și copii, cu toții simțim asta. De asta căutăm să suplinim ceea ce școala eșuează să le dea, 
înscriindu-i la o serie de activități care, sperăm noi, vor constitui suportul informal pe care vom clădi o altă 
concepție a educației, una mai flexibilă și mai adecvată lumii noastre.  

Îi ducem să practice sporturi pentru că, deși s-a tot vorbit în ultimii ani de o creștere a importanței 
educației fizice pentru școlari și de o sporire a numărului orelor de sport, realitatea este aceeași. Sălile de 
sport nu s-au înmulțit, iar dacă nu e cald, să iasă în curte, copiii fac sport tot o oră pe săptămână. Îi ducem, 
așadar, la sporturi individuale, să le dezvoltăm agilitatea și rezistența, sau la sporturi de echipă, să le dăm 
ocazia să socializeze și să învețe normele de relaționare într-un grup. Fapt care școala, în accepțiunea ei 
curentă, eșuează să-l realizeze, sau pur și simplu nu în consideră suficient de relevant. 

Îi ducem la ore de limbi străine, pentru că știm cât de important este să comunice în engleză sau în 
germană, pentru că știm că, indiferent de profesia pe care o vor alege, vor trăi într-o lume tot mai globalizată 
în care, dacă nu știi cel puțin o limbă străină, îți reduci considerabil șansele de reușită. Însă prea des am 
văzut absolvenți de liceu care au studiat limba franceză timp de 12 ani și, la final, nu știau mai mult de 
câteva zeci de cuvinte în această limbă. Și știm că o oră sau două de engleză pe săptămână, într-o clasă cu 
30 de elevi, predată de un profesor care ar fi vrut să devină orice altceva, dar nu a reușit, nu înseamnă 
condiții prielnice de învățare reală a unei limbi străine. 

Îi ducem la ore de pian, chitară sau vioară. Pentru că le place muzica, pentru că sunt creativi și le 
vezi ochii sclipind atunci când le iese un acord corect. Pentru că știi că e important să aibă o activitate 
artistică ce le va stimula imaginația și creativitatea și care va fi o constantă sursă de frumusețe interioară. 

Facem cu ei, acasă, proiecte științifice, artistice și tehnice. Plantăm boabe de fasole în cutiuțe de 
plastic pentru a vedea cum cresc plantele, construim căsuțe din bețe de chibrituri sau demontăm vechiul 
casetofon să vedem cum arată pe dinăuntru. Profităm de orice ocazie reală pentru a pune în discuție idei, 
pentru a-i învăța să argumenteze, să ceară explicații, să dezbată, să se informeze corect, să-și formeze 
atitudini și opinii. Îi ducem la concerte, la săli de expoziții, la muzee. Îi ducem la serviciu și le arătăm 
concret ce se întâmplă aici în fiecare zi. Îi expunem vieții așa cum este ea, pentru a-i pregăti, pentru a le 
oferi cele mai bune mijloace de a-i face față cu succes în viitor. 

Educație nonformală și informală 
Acest tip de educație nonformală și informală sunt din ce în ce mai importante, și toți cei 

angrenați în sistem par să-și dea seama de asta, mai puțin cei responsabili cu gestionarea sa. La alte niveluri, 
în alte sisteme educaționale, valoarea acestui tip de educație cu aplicabilitate practică în viața reală este 
recunoscută oficial. Exemplul cel mai elocvent și cel mai recent este cel al Finlandei, țara cu cel mai 
performant sistem educațional din lume. Aici s-a renunțat la predarea tradițională a materiilor, în favoarea 
unui sistem integrat care va reuni, în cadrul unui singur subiect, diferite lecții aparținând mai multor domenii 
de studiu. 

Motivul acestei reforme este tocmai conștientizarea necesității ca școala să fie o oglindire a 
realității la scară redusă, unde scopul principal să fie înzestrarea elevilor cu acele cunoștințe și 
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abilități care să le permită să relaționeze corect cu lumea. Nu se vor preda, așadar, materii individuale 
cum ar fi matematica, limbile străine sau istoria, ci teme. O temă cum ar fi, spre exemplu, un curs despre 
Uniunea Europeană va integra cunoștințe de istorie, geografie, economie, limbi străine. Sau un curs de 
meserii cum ar fi un curs de ospătărie va conține cunoștințe de matematică, tehnici de comunicare și limbi 
străine. În motivarea acestui demers de reforme profunde, directorul pentru dezvoltarea capitalei Finlandei 
argumentează că ” ceea ce ne trebuie în acest moment este un nou tip de educație care să pregătească 
oamenii pentru viața profesională. Trebuie să facem schimbările educaționale care sunt necesare pentru 
industrie și societatea modernă”. 

Invatamantul romanesc: la momentul necesar unor schimbari profunde 
Probabil că învățământul românesc nu este încă deschis acestor tipuri de schimbări profunde, 

care, în pofida validității argumentelor și motivațiilor, au și ele criticii lor. Cu siguranță însă că ar fi 
posibil să ieșim din ermetismul metodelor de predare și să adaptăm conținuturile în așa fel încât să reflecte 
mai mult realitățile lumii noastre. Iar, ca părinți, ceea ce putem face e să susținem activitățile de educație 
informală care, timid, încep să-și facă apariția și în școlile copiilor noștri, să-i încurajăm pe copii, să 
propunem și să sprijinim noi inițiative de acest gen. 

 
Bibliografie:  
1. https://www.desprecopii.com/ 
2. https://www.doctorulzilei.ro/psiholog-conceptul-de-cei-7-ani-de-acasa-nu-mai-acelasi-inteles-ca-

pe-vremuri/ 
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EDUCAȚIA – VIITORUL COPIILOR 
 

 PROF. POPA GABRIEL LIVIU 
 LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR 

 
 ,,Părinții au mâncat aguridă, iar copiilor li s-au sterpezit dinții.” 
 Iezechiel 18, 2 
În cele ce urmează voi aduce lămuriri asupra sensului moto-ului scris anterior. 
În copilărie întâlneam des utilizată această sintagmă. La întrebarea care este sensul celor spuse mi se 

răspundea că faptele părinților, mai bine spus ,,păcatele” acestora, se transmit copiilor. 
Nici acum nu am uitat sentimentul de repulsie atunci când auzeam această explicație. Pur și simplu 

mă scandaliza acest sens, pur și simplu conștiința îmi spunea că ceva nu este în regulă. 
Neclaritatea care mi se năștea atunci în minte era aceea că nu este posibil ca Dumnezeu, care are ca 

atribut dreptatea, să dea dovadă de injustiție în această situație. Cum poate cineva să fie vinovat pentru o 
faptă pe care nu a săvârșit-o ? Este posibil, este just, ca cineva să fie vinovat pentru simplul fapt că se naște 
într-o anumită familie, că este urmașul tatălui său ? Mi se părea un exemplu clar de predestinație, ipoteză 
pe care am respins-o de fiecare dată cu argumente. Mi se părea a fi o etichetă socială, care nu mai ține cont 
de cine este omul respectiv, ce calități are acesta și care îi este voința manifestată prin faptele săvârșite. 

Fiecare om este o existență personală unică, nerepetată și irepetabilă, responsabilă pentru faptele sale. 
Înțelesul moto-ului din debutul a ceea ce am scris este acela că educația primită acasă de copil îi va 

influența acestuia viața. 
Personalitatea umană este caracterizată de temperament și caracter. Dacă temperamentul este unul 

înnăscut, neputând fi modificat, caracterul este cel care se șlefuiește prin educație. De asemenea, prin 
educație putem ajusta părțile negative ale temperamentului și putem potența părțile pozitive. 

Așadar, acea ,,sterpezire a dinților ” se produce atunci când educația primită de copil în mediul 
familial nu este una pozitivă.  

 
Bibliografie: 
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, București. 
2. Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintelor Evanghelii de la Matei și Marcu, Editura Sofia, 

București, 1998. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. POPA ION 
COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA 

PROF. VULCAN ANA-MARIA 
COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA 

 
Primii șapte ani de viață sunt cei mai importanți pentru formarea unui om. De fapt primii doi ani sunt 

și mai importanți, pentru că atunci copilul începe să gândească, iar cum va deveni el depinde de expunerea 
până la vârsta de doi ani, De fapt, e vorba de 1000 de zile – cele nouă luni de sarcină plus primii doi ani.  

Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană și este specific 
fiecărei organiyării socile, îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic. 

Copilul este o ființă cu însușiri calitative diferite de cele ale adultului și are în mod legitim dreptul de 
a ocupa o poziție privilegiată și de a se bucura de un „tratament” specific. Sănătatea, dezvoltarea și educația 
copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor familiei Familia este cel mai adecvat mediu de structurare 
intelectuală, afectivă și volitivă a personalității copiilor, climatul și atmosfera familială devenind cadrul de 
ambianță materială, spirituală și afectivă în care se vor forma copiii. De aceea eventualele carențe materiale 
ale mediului și climatului familial, influențează în mod negativ dezvoltarea psihocomportamentală a copiilor. 
În prezent, familia ca unitate socială s-a modificat foarte mult atat la nivel structural, cât și la nivel atitudinal 
în sensul creșterii ratei divorțurilor și a tensiunilor și conflictelor intrafamiliale. Situația existentă pe plan 
familial se poate răsfrânge negativ asupra maturizării fizio-psihice, fiziologice și sociale a copiilor lăsând 
sechele în structura psihică și de personalitate a acestora. În familiile de astăzi, legăturile sunt mai puțin 
durabile, pe considerentul că oamenii nu mai acceptă să conviețuiască împreună dacă nu se înțeleg bine, nici 
măcar de dragul unui copil, față de care au anumite responsabilități. Familia este primul mediu în care copilul 
experimentează relații și el va dezvolta relații în afara acestui mediu pornind de la modelele pe care le-a 
preluat de aici. De aceea un copil are nevoie de legături emoționale stabile, de sentimentul apartenenței 
necondiționate la un grup de persoane (în esență familia sa), de un mediu securizat care să-i permită 
experiențe normale de viață. Nimic nu este mai important deoarece copiii reprezintă cea mai mare resursă 
umană a unei culturi, ca atare viitorul lumii depinde de concepția pe care o au despre ei înșiși. Comunicarea 
cu copilul este un element esențial în viața de familie ori informarea și educarea părinților pentru o mai bună 
comunicare cu proprii copii duce la prevenirea multor conflicte în viața de familie care uneori pot duce la 
situații ireversibile. Desprins din aceste idei școala a organizat cursuri și seminarii de educare a părinților 
pentru a înbunătăți viața copilului în familie prin “educarea” părinților, educație înțeleasă ca oferire de 
informații educaționale preventive și sprijin acordat pentru stabilirea unor relații pozitive în interiorul 
familiei. Prin organizarea acestor seminarii considerăm că mai multe familii vor folosii metode și procedee 
eficiente de educatie: Mai multă atenție pozitivă din partea părinților, mai multe aprecieri pozitive, mai multe 
recompense; Mai puține pedepse fizice atunci când copiii încalcă regulile și limitele; Alegerea conștientă a 
reacților față de posibilul coportament nedorit / inadmisibil al copiilor (sporirea alternativelor de negociere). 
Implicarea părinților în problemele școlii nu înseamnă numai plata unui sprijin material sau atenționarea în 
legatură cu problemele copiilor lor. Ea este mult mai mult. Se referă la construirea unor relații pozitive între 
familie și școală și la o unificare a sistemului de valori și cerințe relative la copil. Aceasta poate avea un efect 
benefic asupra elevilor atunci când aceștia văd profesorii colaborând și sfătuindu-se cu părinții și poate 
implica dezamorsarea unor probleme înainte ca acestea să devină necontrolabile. Părinți trebuie implicați 
permanent în activitatea școlii, nu numai atunci când se ivesc probleme. Majoritatea părinților, indiferent de 
nivelul lor cultural și social, pot da informații prețioase despre problemele, ritmurile de creștere, dorințele, 
așteptările, neâncrederile, pasiunile, etc. ale elevilor. Colaborarea și cooperarea părinților cu școala sunt 
eficiente și benefice ambilor factori dacă îndeplinesc condițiile unei comunicări eficiente și dacă țin seama 
și de dimensiunea sa umană. 

Concluzie: cei șapte ani de acasă înseamnă a ne comporta respectos și cu bună cuviință tot timpul, în 
orice situație, cu toată lumea: cu părinții, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii, etc. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPIILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA MARIA LILIANA 
LICEUL TEORETIC TEIUŞ 

 
Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă 

amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate, admiraţia pentru părinţi este 
mare, copilul fiind oglinda fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie 
să fie consiliaţi, să se pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. 
De asemenea trebuie să colaboreze cu grădiniţa - în primul rând - direct (cu educatoarea) si prin Comitetul 
de părinţi precum şi cu specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care 
se preocupă şi de domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor. 
Această colaborare trebuie să continue o dată cu intrarea copilului în şcoală, pe toată perioada şcolarităţii.  

Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care părinții le îndeplinesc 
cu scopul de a susține, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor. Cercetările arată că perioada dintre 
copilăria timpurie și prima clasă primară este crucială pentru dezvoltarea copilului. Comparativ cu părinții 
ai căror copii nu au frecventat grădinița, cei care au optat pentru urmararea programului instructiv-educativ 
în grădiniță au aspirații ocupaționale mai ridicate pentru proprii lor copii și o satisfacție în privința 
performanțelor școlare ale acestora. Implicarea familiei în procesul de pregătire din perioada preșcolară 
este considerată de o deosebită importanță, cu efecte pozitive asupra performanțelor școlare. Crearea 
practicilor educaționale care să încurajeze parteneriatul familie-grădiniță reprezintă o primă etapă. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. 

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea. 

Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi 
fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le crează condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de 
sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. 

Dezvoltarea intelectuală este cea mai importantă. În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. 
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi 
în această direcţie. 

Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre 
plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupă şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii 
încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. Copilul obţine 
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să-
i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite şcolare, cărţi de lectură, manuale şcolare etc., cât şi 
nişte condiţii bune de muncă: un birou, un computer şi nu în ultimul rând linişte pentru a se putea concentra. 
Părinţii trebuie să-şi ajute copiii la învătătură; ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind 
indicat să efectueze temele copiilor. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temelor de casă şi a 
carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, 
dar nici să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În 
realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. 
Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rau, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în 
comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor 
din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 

Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, precum şi 
climatul socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o 
influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Strategiile educative la care se face apel în familie, 
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mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi 
rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor socio-moral.  
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COMUNICAREA ELEV-PROFESOR-PĂRINTE  
 

POPA MARIANA- LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ,’ 
 JUD. CONSTANȚA 

 
‟Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe‟- Aristotel 
 
Educația este cea care desăvârșește ființa umană, educația pe care o primește copilul în familie, în 

școală și de la comunitate. Activitatea educativă ce se realizează în școală nu poate fi separată, izolată de 
alte influențe educative ce se exercită asupra elevului. 

Pentru a comunica eficient trebuie să ținem seama de câteva reguli simple: dorința de a înțelege și a 
asculta, să știi să asculți, disponibilitate, bunăvoință, încredere reciprocă, sentimentul de dăruire, găsirea 
unui limbaj comun, simțul umorului. 

Școala și familia sunt pilonii de rezistență ai educației, pentru a-și exercita cu succes rolul în viața 
copiilor. Rolul conducător în procesul de educație îl are școala, însă familia trebuie să fie cel mai apropiat 
colaborator al școlii. Astăzi, din punct de vedere al cerințelor sociale, apare tot mai mult necesitatea întăririi 
legăturii dintre școală și familie. 

În educarea elevului, părinții și profesorul trebuie să fie coechiperi perfecți. O relație bună părinte-
profesor poate însemna diferența între a ști cât de bine se descurcă copilul la școală și cât de bine spune el 
că se descurcă.  

Cel mai des întâlnită este lipsa comunicării, motivul fiind fie părintele nu are timp să vină la școală 
să discute cu profesorul fie profesorul nu este la școală când poate veni părintele. Când părintele se 
interesează constant de evoluția copilului, îi va fi mult mai ușor să identifice punctele slabe și să îl ajute să-
și depășească greutățile de înțelegere. Important este ca relația dintre profesor și părinte să aibă un aspect 
pozitiv pentru buna dezvoltarea a copilului. 

O preocupare permanentă în întâlnirile cu părinții este identificarea dificultăților pe care le întâmpină 
aceștia în comunicarea cu proprii copii și găsirea unor mijloace de optimizare a cumunicării dintre aceștia. 
Este necesară asumarea responsabilităților de fiecare persoana implicată în acest demers. Nu se poate vorbi 
separat de aceste relații care se formează de-a lungul timpului petrecut în școală, proasta funcționare a unui 
tip de relație, pune în dificultate și celelalte relații. 

Pentru a deveni un om adevărat, elevul trebuie să caute să își satisfacă nevoia de identitate, de 
apartenență la grup, de acceptare și apreciere din partea celorlalți, nevoia de statut și de participare. Se 
impune tot mai mult implicarea cadrelor didactice în relațiile de cooperare cu părinții elevilor, astfel încât 
sarcinile școlare și ale familiei în materie de educație să se împletească și să se sprijine reciproc. 

Importanță deosebită are și relația dintre elevi și profesori. Aceast se polarizeazî în general în 
sentimente de simpatie, încredere reciprocă, sau dimpotrivă, de antipatie, neîncredere și chiar ostilitate de 
cele mai multe ori. Există cazuri când contactul spiritual dintre profesor și elev nu trece de zona indiferenței, 
clasa nu există pentru profesor și nici profesorul pentru clasă. 

Tinând seama de legea esențială a relațiilor afective interumane, inițiativa trebuie să aparțină 
profesorului, căreia simpatia și bunăvoința nasc simpatii și bunăvoința, antipatia și ostilitatea trezesc 
sentimente de aceeși calitate, care trebuie să conducă, să dirijeze aceste relații și să le structureze pe 
colaborare cooperare reciprocă. 

Profesorul are rol de îndrumător, de coordonator al activității elevului și în care elevul poate să 
găsească în profesor mai mult de atât, un om, o călăuză în drumul lui prin viață. Elevul are nevoie de 
aprecierea personalității sale în dezvoltare, de consolidarea stimei de sine, de răspuns afectiv din partea 
profesorului și a colegilor de clasă, nevoia de securitate pe termen îndelungat, nevoia de partenență la un 
grup și de acceptare din partea acestora. Factorul afectiv are o importanță deosebită asupra randamentului 
intelectual al elevului. Evitarea eșecului școlar poate fi realizată prin crearea de bună dispoziție în clasă. 
Recomandat este ca fiecare lecție să se desfășoare într-un climat afectiv, securizant, dispoziția afectivă a 
elevilor fiind coordonată de profesor. 

Profesorul este cel care trebuie să stabilească o relație armoniaosă de la început cu elevii pentru a nu 
le afecta dezvoltarea psihică, afectivă, personală. El trebuie să creeze o relație care să îi permită elevului să 
prindă aripi în dezvoltarea lui. 
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FAMILIA ȘI ROLUL EI ÎN FORMAREA BUNELOR MANIERE LA COPII 
 

PROF. ÎNV. PR. POPA MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILIPESCU” BUZAU / JUD. BUZAU 

 
MOTO: 
 „Preţul omului stă în iscusinţa duhului său şi în cinstea purtării sale”  PROVERB ROMÂNESC 
 
 Într-o societate în continuă schimbare, marcată de o serie detransformări în plan social, economic, 

politic, științific, cultural, acțiunea formativă a familiei și școlii trebuie orientată spre conturarea unor 
atitudini și valori personalizate care să faciliteze inserția activă a viitorului cetățean. Existența omului, ca 
ființă socială nu e posibilă decât într-un mediu social, rezultat al conviețuirii cu ceilalți. Este esențial, așadar, 
ca de la vârste fragede, copiii să fie ințiați în „arta de a trăi frumos”, să devină „un bun cetățean”. 

 În aceste condiții, când vorbim de educația copiilor, rolul primordial îl au părinții, mai ales în primii 
ani de viață. Aceștia sunt cei care pun temelia formării personalității și alcomportmentului până la intrarea 
în școală. În această perioadă copiii învață „cheia” adaptării în societate prin educație, învățarea bunelor 
maniere și a regulilor morale. 

 Educația primită în primii „șapte ani de acasă” depinde de relația afectivă dintre copil și părinte, de 
dezvoltatrea copilului, dar și de valorile pe care le are respetiva familie și modul cum acestea sunt transmise. 

 Relația afectivă cu părinții este baza formării și dezvoltării personalității și comportamentului 
copilului. Un copil iubit de părinți se simte iubit, protejat, în siguranță, ceea ce reprezintă deschiderea 
acsetuia către învățarea și asumarea regulilor de comportament. Într-un astfel de mediu, copii percep pozitiv 
regulile transmise.  

Cea mai bună modalitate de a-l obișnui cu bunele maniere, este ca părinții să fie ei înșiși un model. 
Primele lucruri pe care le învață sunt salutul, mulțumirea și „te rog”. Un copil manierat se va descurca mai 
bine în relațiile sociale, se va simți mai bine în prezența celorlalți.  

 Până la vârsta de 2-3 ani, copiii nu cunosc și nu respectă mai mult de una, două reguli de politețe. 
După această vârstă, e momentul când îl putem învăța cuvinte magice precum „te rog”, „mulțumesc”, „bună 
ziua”, „la revedere”, pe care să le folosească în relațiile cu membrii familiei și cu străinii. Unul dintre 
scopurile esenţiale pe care ar trebui să şi le propună familia şi şcoala este acela de a forma la copii deprinderi 
morale şi maniere frumoase. 

 Învăţarea bunelor maniere este un proces de lungă durată şi are cu atât mai multă eficienţă cu cât se face la 
vârste mai mici. Freud spunea: „copilul este tatăl viitorului adult”, deci cele mai importante sunt normele de conduită 
ale copiilor. Viața dovedește că o educație bună și sănătoasă, cât și capacitatea de a te comporta cu oamenii asigură 
jumătate din suces. 

 Din copilărie încep să se contureze şi cerinţele purtării cuviincioase. Aşadar, trebuie să îi învăţăm pe 
copiii noştri, în calitate de părinţi sau educator, să aplice în practică, la şcoală, în familie, pe stradă, la 
spectacole, în vacanţă şi oriunde altundeva, toate normele de comportare civilizată, pentru ca aşa vor şti să 
se comporte într-o multitudine de situaţii şi vor căpăta încredere pentru a face faţă altora noi, îşi vor dezvolta 
un simţ al respectului de sine şi încredere în propria persoană. 

Codul bunelor maniere reprezintă, de fapt, „arta de a trăi frumos” în toate împrejurarile vieţii. Orice 
om ar trebui să lase în urma lui ceva deosebit pentru a nu fi uitat. Dar dacă nu ne stă în putinţă, să lăsăm 
măcar amintirea frumoasă a celui care a fost un „Domn” sau a celei care a fost o „adevărată Doamnă”!. 

Având în vedere aceste considerente, până la 3 ani, un copil trebiue să știe să salute și să răspundă la 
salut („buna ziua”, „buna seara”, „la revedere”), să spună „mulțumesc”, „te rog”, „cu plăcere”, să dea mâna 
cu cineva; între 3 si 5 ani trebiue să știe să spună „Pardon”, să bată la ușă când intră într-o încăpere, să ceară 
permisiunea „Mami, îmi dai voie să...” sau „Pot să...”, să folosească batista; între 5 si 7 ani să răspundă 
cuviincios la telefon - să se prezinte, să nu țipe în receptor și să nu lase interlocutorul să aștepte la telefon, 
să isi ceară scuze atunci cand greșește, să stie să ofere si să primeasca un dar, să nu întrerupă conversația 
adulților, să intrebuinteze corect tacamurile; între 8 si 10 ani să respecte bunele maniere la masă (să nu 
soarba, să nu plescaie, să nu tina coatele pe masă, să nu se intinda peste masă, să nu gesticuleze cu 
tacamurile, să nu manance cu cutitul, etc., dacă primește o cutie de bomboane, politețea ii cere să o desfacă 
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si să ii serveasca pe ceilalti, să nu dea replici rautacioase despre colegi (si, in nici un caz, cand acestia sunt 
de fata). 

 Cea mai importantă educație a unui copil are loc în interiorul familiei, de aceea e important să-i 
nvățăm pe cei mici, încă de la vâeste fragede, reguli de coportament în societate, precum și cu ceilalți 
membrii ai familiei. 

 
*Armes, Nicolae - ,,ABC-ul comportării civilizate” ,,Editura Ceres, Bucureşti, 1990 
*Cuciinic, Constanţa – „Cum să fiu politicos? (bunele maniere pentru cei mici)”, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2002 
*Marinescu, Aurelia - ,,Codul bunelor maniere astăzi”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999 
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 ,,CEI SAPTE ANI DE ACASǍ” 
 

 PROF. INV. PRIMAR POPA SIMONA  
 ŞCOALA GIMNAZIALǍ ,,SFȂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE”, 

ONEȘTI-BACAU 
 PROF. INV. PREȘCOLAR IANCU ROXANA 

 GRǍDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, ONEȘTI-BACAU 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 
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Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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* 
 

POPA VIOREL MARIUS 
 
 Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, 

dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu. 
 

 Sfântul Ioan Gură de Aur 
 
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță, cei mai concludenți în dezvoltarea unei 
personalități armonioase. 

Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara 
și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei. 

De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor, 
care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, 
societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți. 

De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere 
intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana și celelalte 
elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că 
au datoria să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei. 

Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, 
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor. 

În Antichitate, Platon vorbea despre educație și avea o înțelegere superioară a conceptului: nu educăm 
pe ceilalți livrând cunoștințe, ci încercând să transformăm, să formăm deprinderi și să încurajăm înclinația 
nativă spre virtute. Astăzi, mai mult ca oricând, într-o lume în care adolescenții, oameni în devenire, sunt 
permanent conectați la o sursă inepuizabilă de informații, educația se concentrează pe formarea de 
caractere, de indivizi întregi, integri, responsabili și armonioși. Educația zidește, construiește pe un fundal 
primitor și contribuie la edificarea morală a unui individ în formare. 

Omul se desăvârșește prin cunoaștere și prin educație, de aceea consider că afirmația lui Horatius: 
„Nimeni nu e atât de rău încât să nu poată fi educat” este adevărată. În fiecare om există o sămânță de 
bunătate, ceva ce poate îndrepta omul și-l poate conduce pe drumul cel bun. 

În primul rând, educația este un lucru pe care orice om ar trebui să-l aibă, deoarece aceasta este 
necesară indiferent de vârsta sau poziția socială. De cele mai multe ori, educația este ceva dobândit fie de 
la părinți, fie de la persoanele ce ne înconjoară. De pildă, unii oameni primesc o educație mai aspră, alții 
mai puțină, iar alții chiar deloc.  

Educația primită în școală sub îndrumarea unui profesor, alături de cea oferită de către părinți, deține 
un rol extrem de important în dezvoltarea caracterului și a personalității, dar și a comportamentului tânărului 
în societate. 

De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume 
și viață, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea 
continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al 
dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, 
le vor îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent. Însușirea vorbirii de către copii 
se realizează mai bine cu ajutorul celor din jur. Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, 
semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active, a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu 
privire la originea lucrurilor din jur. În familie copiii își însușesc primele cunoștințe, își formează primele 
reprezentări și dobândesc experiențe morale. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este 
"bine" și ce este "rău", ce este "permis" și ce este "interzis". Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt 
încurajați și lăudați, iar pentru altele sunt dojeniți de către părinți. 
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În procesul educativ-informativ, noi, educatorii avem nevoie, mai mult ca niciodată de elevi care au 
“cei șapte ani de acasă”, pentru că acești ani reprezintă “fundația educației” peste care putem să construim. 
De aceea, Familia, Școala și Biserica sunt parteneri în educarea informativă, formativă și morală a copiilor. 
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MEDIUL FAMILIAL ŞI IMPORTANŢA SA ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

PROF. POPESCU ADINA MARIANA 
LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” TARGOVISTE 

 
Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, ei furnizându-i primele repere de orientare 

în lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele 
sfaturi, norme și reguli de conduită. Nu toate familiile își înțeleg rolul în același fel. De aceea, diversitatea 
de "formule" familiale nu depinde numai de activitatea părinților, ci rezultă, de asemenea și din structura 
mediului. Toate preocupările, frământările, ambițiile părinților - uneori flancate de bunici, unchi și mătuși 
- converg spre copil, îl copleșesc, îl strivesc. Când prea multă lume se amestecă să-și dea cu părerea asupra 
felului cum trebuie crescut un copil, rezultatul este și mai rău decât dacă nimeni nu s-ar îngriji de el, chiar 
dacă printre aceste numeroase păreri, sunt și unele întru totul raționale. În același timp, mediul familial nu 
acționează numai prin compoziția sa numerică. În interiorul unei familii se conturează curenții afectivi 
cărora fiecare dintre membrii care o compun le suportă efectele. Ceea ce primează și ceea ce imprimă 
mediului familial trăsătura sa specifică este calitatea legăturii dintre părinți. Întreaga structură familială 
depinde în mare măsură de atitudinea pe care o au soțul și soția unul față de celălalt. Astfel, un mediu 
familial închegat se constituie, în mod clasic din tată, mamă și copii. Absența sau carența definitivă sau 
momentană, a unuia sau a altuia dintre acești membri se face resimțită în mod obligatoriu. De exemplu, 
unui bărbat care nu și-a cunoscut tatăl și față de care nimeni nu a jucat acest rol cu adevărat părintesc, îi 
vine foarte greu să-și îndeplinească sarcinile de tată. Atât de adevărat este ca este foarte greu să dai ceea ce 
tu însuti nu ai primit! 

Potrivit lui A. Berge, fiecare copil este, în mic, oglinda mediului sau familial, astfel încât, "mediul 
familial acționează concomitent printr-un fel de osmoză și prin imaginile pe care le prezintă copilului pentru 
a-l ajuta să se încadreze în existență și să se dezvolte după modelul celor care-l înconjoară și cu care el este 
în mod firesc înclinat să se identifice. Într-un mediu dizarmonic, este evident mai dificil pentru individ să-
și găsească unitatea interioară". Menținând aceeași idee, A. Berge amintea că "familia constituie un soi de 
personalitate colectivă, a cărei armonie generală influențează armonia fiecăreia dintre parți". Având în 
vedere că părintele este principalul manager al relației filiale, el trebuie să asigure evoluția acestor relații 
atât în conținut, cât și în formă, modificându-si expectațiile, cerințele și comportamentele în concordanță 
cu dezvoltarea fizică și psihică a copilului.  

Creșterea și educarea copiilor, precum și ceea ce înseamnă "bun" pentru copil se află într-o dinamică 
continuă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. În prezent, prin înțelegerea procesului de dezvoltare 
a copilului, cât și urmare a îmbunătățirii condițiilor de viață în societate, în sarcina părinților se pot stabili 
anumite funcții deosebit de importante și totodată decisive pentru dezvoltarea copilului, indiferent de 
contextul cultural sau istoric. 

 
Bibliografie: 
Maurice Debesse, "Psihologia copilului - de la naștere la adolescență", Ed. Didactica și Pedagogica, 

București 1970 
Smaranda Popa, "Abuzul și neglijarea copilului", Fundația Internațională pentru Copil și Familie, 

București, 2000 
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VALORILE FAMILIEI 
 

PROF. INV. PREȘ. POPESCU ADRIANA GEORGIANA SI  CERBU CARMEN  
 
In fiecare familie părinții aleg modalitatea de a-și educa proprii copii, astfel încâr aceștia să gândească 

liber, să poată lua decizii, să aibă o evoluție frumoasă, cu alte cuvinte, să poată deveni adulți funcționali în 
societatea de astăzi. 

Echilibrul emoțional și responsabilitățile vin la pachet cu implementarea valorilor morale, necesare 
dezvoltării copilului. Și nu doar copilul se bucură de beneficiile regulilor adoptate in familie. Părinții, în 
baza unui exercițiu asumat și deja interiorizat de comunicare eficientă, vor putea discuta, chiar și în 
contradictoriu, mai apropiati unul de altul, mai conectați unul la nevoile celuilalt, mai eficient, in ansamblu. 

Valorile sunt credințele și opiniile pe care oamenii le dețin cu privire la anumite probleme sau idei, 
și, în cele din urmă, sunt interne, subiective și maleabile. Ele se pot schimba pe măsură ce cerințele sau 
nevoile se schimbă. 

Dacă o anumită credință sau opinie este ceva care ar putea fi modificat atunci când condițiile sunt 
corecte, atunci aceasta devine o valoare. Așadar, valorile pot fi supuse schimbării. 

In mare măsură, valorile familiei sunt învățate acasă, iar acțiunile fiecărui membru contează. Valorile 
familiei influențează comportamentul individual. Ele fiind clar definite, ajută la direcționarea alegerilor 
unei persoane. Stiind ce este bine și ce este rău, un om iși simplifică procesul de a lua decizii. În plus, 
moralitatea îi ajută pe copii să facă față experiențelor noi pe care le întâmpină în fiecare zi. 

Valorile familiei definesc identitatea acelei familii. Ele o consolidează și o mențin puternică, 
acționând, deasemenea. Ca un factor de identitate.  

Valorile familiei păstrează societatea puternică. Atunci când valorile nu sunt foarte clar definite, în 
loc să ajute la identificarea, la recunoașterea mai facilă a binelui și răului, oamenii ajung egocentrici, iar 
societatea suferă. Să ne imaginăm cum ar fi ca fiecare om să se gândească doar la nevoile sale. Pe lângă 
faptul că ar fi un război interminabil și crunt, rezultatul ar fi pierderea umanității. Ceea ce ne diferențiază 
pe noi de restul animalelor, pe lângă conștiință, sunt și sentimentele si respectul față de ceilalți. 

Valorile familiei transmit darul evoluției. Părinții sunt, în prim moment, modelele naturale ale 
valorilor copiilor. Fiecare dintre noi a învățat multe lucruri din codul moral predat și practicat de părinții 
noștri, care, la rândul lor au preluat de la generațiile anterioare modele, tipare de comportament și 
comunicare care i-au transformat în adulții mai mult sau mai puțin funcționali ai societăților acelor vremuri. 

Am auzit de multe ori expresia ”Provine dintr-o familie bună”. Oamenii adesea se raportează la 
identitatea unei familii și uită că fiecare individ are și particularități personale, nepurtând 100% 
caracteristicile familiei sale. 

Valorile familiei, nu în ultimul rând, influențează succesul unei relații de cuplu. Căstoria aduce două 
seturi de valori personale într-un cuplu. Din moment ce moralitatea este o parte esențială a ceea ce suntem 
amândoi, putem presupune că partenerul de viață pe care îl alegem va avea valori similare cu ale noastre. 
Se impune astfel o discuție sinceră, deschisă despre standardele și așteptările noastre morale și să alegem 
împreună valorile cheie care ne vor ghida noua familie. 

Valorile sunt adesea un ghid pentru deciziile pe care le luăm în calitate de părinți și cum alegem ca 
cel mic să își trăiască viața. Părinții, in marea lor majoritate, au deja un simț destul de bun în ceea ce privește 
valorile personale. Dar încercarea de a defini valorile familiei poate fi un proces complex, deoarece există 
mai mulți oameni de care trebuie să ținem cont. Cu toate acestea, prin reflecție și comunicare se pot găsi 
modalități eficiente pentru a defini valorile familiei. 

In primul rând, să ne analizăm familia și valorile personale.  
Puțini părinți aleg să transmită copiilor propriile valori. Majoritatea urmează valorile învățate în 

copilărie. Pentru a putea alege valorile corecte, să ne gândim la copilarie și să determinăm valorile pe care 
le-am asimilat. Să alegem valori specifice. Dacă părinții au prețuit religia, educația sau averea, să reflectăm 
asupra felului in care ne-au influențat interesele in dezvoltare si să alegem înțelept și adaptat nevoilor 
copilului nostru. 

In al doilea rând să rememorăm alegerile majore pe care le-am făcut în viață. Dacă anterior am 
analizat ce valori am preluat de la părinții noștri, să ne gândim acum ce idei preluate de la părinți 
implementăm în familia noastră. Viața de familie reflecta aceste valori preluate? Sau valorile pe care le-am 
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format ulterior noi, in noua noastră familie? Aceste intrebări ne pot ajuta sa definitivăm valorile familiei 
nou formate. 

Nu în ultimul rând, să luăm în considerare valorile comune. 
Facem o listă cu valorile care sunt importante pentru noi. Este o modalitate foarte bună pentru toți 

membrii familiei noastre să se gândească la valori. Le putem apoi clasifica pentru a le defini pe cele mai 
importante pentru toți membrii familiei. 

Valorile comune, de obicei includ: onestitate, echilibru, ingrijire, generozitate, sanatate, umor, 
învățare, ghidare, înțelepciune, compasiune. 

Pentru implementarea valorilor intr-o familie, revizuim zilnic lista valorilor stabilite. Obicei care 
poate fi adoptat de intreaga familie, cooperând astfel mai bine la activitățile zilnice. Cooperând, vom putea 
petrece mai mult timp de calitate împreună, fapt care include si experiențe mult diversificate pe care le vom 
avea ca familie. Acest lucru ne va ajuta să ne dăm seama ce contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, 
în mod individual, dar și ca familie. Poate fi la fel de simplu ca cina împreună, sau planificarea unor 
sfârșituri de săptămână la munte. 

O modalitate excelentă de a implementa valorile familiei în viața de zi cu zi este să ne asigurăm că 
acțiunile noastre, modelul nostru de comportament reflectă aceste valori. Copiii vor învăța din ceea ce 
trăiesc și mai puțin din ceea ce aud sau ascultă. 

Alegerile noaste să le facem în conformitate cu ceea ce considerăm a fi cele mai importante valori ale 
familiei noastre. 
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“CEI SAPTE ANI DE ACASA” 
EDUCATIA INCEPE DIN FAMILIE 

 
PROFESOR INV. PRESCOLAR: POPESCU AURA MARIA 

GRADINITA CU P.N“LIZUCA”, RAMNICU VALCEA 
 
Deseori auzim urmatoarea expresie:"Nu are nici macar cei sapte ani de acasa!" 
Replicam astfel considerand ca persoana vizata nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit 

diverse norme ori reguli de politete, in special. 
Ce reprezinta de fapt cei 7 ani de acasa? 
Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 

acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”, 
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc. 

Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informatii, de catre cine si in ce mod. 

Familia este cea care influenteaza in cea mai mare masura educatia copilului, de aici si expresia celor 
sapte ani de acasa. 

Deci, cei sapte ani de acasa vizeaza in principal parintii, ei fiind responsabili in cea mai mare masura 
de actiunile inteprinse de catre copil pe viitor. 

Copiii sunt inclusi în diverse forme educationale înca de la vârste mult mai fragede insa ramâne ideea 
de la baza acestei expresii: normele de conduita se învata din familie. 

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizari. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se întelege, 

în mod traditional, un copil „bine crescut” regasim: 
Salutul 
Este prima norma de conduita învatata în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta 

decât prin fluturarea mâinii si continuând pe urma firesc cu „buna ziua”. 
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” stie sa raspunda la întrebari si sa sustina, la rându-

i, conversatia, îsi asteapta rândul fara sa întrerupa pe cel care vorbeste. 
Comportamentul cu prietenii 
 Manierele nu se demonstreaza doar în preajma adultilor. Jocurile copiilor sunt experiente care, pe 

lânga ca aduc destindere si voie buna, îi pregatesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia 
de a învata, exersa si testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îsi respecta partenerii de joaca, 
întelege si se conformeaza regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Întelegerea normelor sociale 
Prin imitatie si suficienta practica, copilul deprinde, cu ajutorul parintilor, ceea ce „se face” si ceea 

ce „nu se face” în societate. O buna crestere implica si cunoasterea si aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care traim: trebuie sa ne asteptam rândul la magazin, la medic sau la leaganul din parc, spunem „te 
rog”, „multumesc” si „cu placere”, nu încalcam drepturile celorlalti prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de liniste, respectam simbolurile, credintele si valorile noastre si ale celor de lânga 
noi. 

 Manierele la masa 
O buna crestere presupune folosirea eficienta a tacâmurilor, respectul comesenilor si a celui/celei care 

serveste masa. 
Recunoasterea greselilor 
„Îmi pare rau” este, la fel ca si „te rog”, o expresie magica. Pentru a o folosi, un copil are nevoie sa o 

auda si din partea adultilor din jurul lui. Astfel, va învata ca recunoasterea greselilor si sinceritatea 
exprimarii regretului nu sunt un semn de slabiciune, ci de respect si demnitate. 

Tact si toleranta 
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Un copil „bine crescut” învata de la parinti ca a râde de slabiciunea, defectul fizic sau orice tip de 
dizabilitate a cuiva ne descalifica în primul rând pe noi. Va face diferenta – în timp – între râsul sanatos si 
spiritul de gluma si râsul care jigneste, care deschide rani. Si îl va evita pe cel din urma. 

Bineînteles ca toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a multor ani de experiente, cu încercari, 
esecuri si reusite si bineînteles ca exista uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim sa-l 
insuflam copilului nostru, precum si zile în care ni se pare ca totul e în zadar si ca toate lectiile pe care te-
ai straduit sa le predai copilului tau au trecut pe lânga el fara sa lase urme semnificative. 

Probabil solutia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de cresterea unui copil, perseverenta si 
exemplul personal iar eforturile sustinute nu vor întârzia sa dea roadele mult asteptate. 
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PUTEREA EXEMPLULUI –PRIMUL PAS IN DOBANDIREA 
 CELOR SAPTE ANI DE ACASA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POPESCU AURA CRISTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,DIMITRIE CANTEMIR”, RADAUTI  
 
 „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
 Întâlnim, deseori, expresia ,,nu are 7 ani de acasă” şi etichetăm COPILUL. Copilul care nu trăieşte, 

de cele mai multe ori într-o lume ,,plină de armonie”. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită 
de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, unii aleg 
calea străinătăţii, alţii se confruntă cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la 
serviciu şi exemplele pot continua. Să nu uităm că, până la 6-7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate- în 
principal prin educaţia primită ,,acasă”-, un anumit grad de autonomie ( să se îmbrace singur, să se spele, 
să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat 
care să-i permită să comunice eficient şi nu în ultimul rând un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea 
posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile, dar şi capacitatea de relaţionare socială. Ori toate aceste 
lucruri le învaţă de la adulţi, prin imitaţie. Iată de ce echilibrul familiei în primii 7 ani de viaţă ai copilului 
este foarte important. 

 Dacă ne dorim un copil despre care să se poată afirma că ,,are cei şapte ani de acasă”, ar trebui să ne 
implicăm în educaţia lui pentru că familia este cea care îi insuflă propriile valori, iar educaţia începe cu 
ceea ce trăieşte şi simte copilul în familie. Să nu uităm că un copil vede faptele părinţilor şi doar uneori 
percepe mesajul din spatele frazelor care i se spun. 

 Consider că baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu 
părinţii. După cum sublinia psihologul Oana-Maria Udrea ,,dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul 
îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte 
protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de 
comportament”. Regulile transmise vor fi percepute pozitiv dacă acesta se va simţi apreciat de părinţi. 
Replicile dure, prelegerile ţinute în public, expresiile de genul ,,eşti prea mic, ce ştii tu...”, ,,taci din gură, 
nu ştii nimic...”, nu fac altceva decât să umilească şi să inhibe copilul. Şi ne întrebăm de ce apar replicile 
tăioase, comportamentele violente între copii. Pentru că aşa au învăţat. A şti să comunici unui copil ce te 
nemulţumeşte folosind expresii de genul ,,mă deranjează comportamentul tău” şi nu ,,mă deranjezi tu”, 
constiuie un model de urmat pentru acesta. În situaţii limită va şti să se exprime elegant, să evite un conflict, 
va şti să exprime corect ceea ce simte, fără să jignească. 

 A-l învăţa bunele maniere e un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune 
ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Mersul la 
cumpărături, la spectacole, vizitele, masa alături de membrii familiei, reacţia părinţilor la bucurii sau 
supărări sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. Nu putem cere unui copil 
să vorbească pe un ton calm, dacă el aude frecvent certuri între părinţi, nu putem cere unui copil să spună 
,,mulţumesc” sau să salute, dacă noi, adulţii, din diferite ,,motive” uităm să utilizăm aceste cuvinte.  

 Adevărata educaţie începe în familie. De cele mai multe ori, părinţii îşi ameninţă copiii că vor fi 
lăsaţi pe stradă ,,să îi fure ţiganii”. Ne mirăm când, ajunşi la şcoală, cadrele didactice se confruntă cu 
problema discriminării. Noi, părinţii, suntem datori să le vorbim despre egalitate, să le explicăm că, 
indiferent de studiile pe care le are un om, contează modul în care te comporţi şi că adulţii care muncesc 
trebuie respectaţi în aceeaşi măsură, dacă îşi câştigă existenţa cinstit, indiferent de studiile pe care le au. 

 Timpul petrecut alături de copil este valoros. Până la 7 ani, un părinte ar trebui să-i citească poveşti, 
să se joace alături de el, să coloreze, să deseneze şi, comunicând permanent, să-l îndrume în a stăpâni ,,arta 
conversaţiei”. Şi, nu mă refer la a încerca să facem un geniu înainte de vreme, ci mă bazez pe faptul că 
adultul devine în această situaţie, modelul. Reacţiile noastre, mimica, gestica, felul în care ştim să gestionăm 
o situaţie de criză, modul în care ne exprimăm constiuie pentru copil ,,temelia bunelor maniere.”Jucându-
ne cu el, îl învăţăm să-şi exprime emoţii şi sentimente. Numai aşa va reuşi să rezolve conflicte pe cale 
paşnică şi să-şi controleze impulsurile sau să renunţe la agresivitate. 
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 Ne dorim copii care să spună adevărul. Dar, oare, nu am minţit niciodată în prezenţa lor, ne-am ţinut 
promisiunile de fiecare dată? Ne dorim copii care să respecte reguli, dar apelăm noi la disciplinarea pozitivă 
sau totul se rezumă în a pedepsi copilul. 

 Înainte de a fi părinţi... am fost copii. Pentru toţi, copilăria a fost o lume aparte. Să încercăm să facem 
parte mereu din ea şi doar aşa vom avea parte de ...armonie. Să învăţăm copilul să-şi exprime emoţiile şi 
sentimentele, să-l înconjurăm cu dragoste, să-i fim noi exemplu pozitiv în tot ceea ce facem, să vedem în 
copil latura pozitivă şi să o dezvoltăm, să nu dăm vina pe copil că nu e educat ca ,,cel al vecinului”, să-i 
insuflăm propriile valori în care noi credem cu adevărat şi, doar apoi, să ...cerem COPILULUI... ,,cei şapte 
ani de acasă” pentru că... puterea exemplului... doar un miracol o mai poate schimba. 

 
Bibliografie:  
1.  Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 
2.  www.parinti.com 
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PLEDOARIE PENTRU EDUCATIA DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR: POPESCU DANIELA 
SCL.GIM."GALA GALACTION"DIDESTI 

 
 "Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. 

Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. "– Jean Jacques Rousseau 
 Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ. 

 In cadrul familiei moderne se produc unele mutatii, care consta in inlocuirea familiei formata din trei 
generatii cu familia formata din doua generatii. De aici putem conclude ca bunicii participa din ce in ce mai 
putin la educatia nepotilor. Alte influente sociale pot fi considerate migratia de la sat la oras si urbanizarea 
satelor. 

 Astfel cresc posibilitatile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocuparile 
culturale si sportive, si rezulta o schimbare in mentalitatea familiei. Nivelul de trai scazut obliga ambii 
parinti sa isi gaseasca cel putin un loc de munca pentru a putea asigura un trai decent copiilor. In asemenea 
conditii supravegherea copiilor este limitata, sau este incredintata altor persoane sau institutii sociale (ex: 
cresa, gradinita, etc). 

 Un caz aparte il constituie familiile in care unul dintre parinti este somer. Implicit, celalalt parinte se 
ocupa mai mult de copii, dar problema majora a acestei familii este asigurarea celor necesare pentru un trai 
modest. Situatia familiilor in care ambii parinti sunt fara loc de munca este critica, deoarece cu doua ajutoare 
de somaj de abia se poate asigura hrana, neputandu-se vorbi nici macar despre un trai modest. 

 Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere: 
 1. Familia se preocupa de dezvoltarea fizica a copiilor.  
 2.Dezvoltarea intelectuala. In cadrul familiei copilul isi insuseste limbajul. 
 Cand sunt in scoala primara, familia vine in sprijinul ei, sustinand "gustul de citit" al elevilor. Cel 

mai important este stimularea curiozitatii copilului de a citi, prin cumpararea unor carti care sa puna bazele 
unei mici biblioteci. 

 3. Educatia morala a copiilor. In familie se formeaza cele mai importante deprinderi de 
comportamant: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, ordinea, 
cumpatarea, grija fata de lucrurile incredintate. In realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta cel mai 
mult; parintele este un exemplu pentru copil. Parintii le spun copiilor ce e bine si ce e rau, ce e drept si ce 
e nedrept, ce e frumos si ce e urat in comportamente. Aceste notiuni il ajuta pe copil sa se orienteze in 
evaluarea comportamentului sau si a celor din jur. Tot in sens moral, familia il indruma sa fie sociabil, sa 
fie un bun coleg si prieten. 

 4. Familia contribuie si la educatia estetica a copilului. Parintii sunt cei care realizeaza contactul 
copilului cu frumusetile naturii (culorile si mirosul florilor, cantecul pasarilor, verdele campului etc.), cu 
viata sociala (traditii, obiceiuri stravechi etc.). 

Mijloacele mass-media si in mod special televiziunea, exercita o influenta puternica asupra educatiei 
estetice. Nu se poate vorbi despre o influenta strict pozitiva sau strict negativa; pe de o parte exista 
numeroase emisiuni culturale, de imbogatire a cunostintelor, dar pe de alta parte sunt difuzate numeroase 
programe care pot deforma imaginatia inocenta a copiilor intr-un sens negativ. 

 Parintii trebuie sa controleze atat timpul pe care copilul il petrece in fata televizorului cat si 
emisiunile pe care le urmareste. In unele familii preocuparea pentru cultura estetica a copilului lipseste cu 
desavarsire, iar in altele aceasta este exagerata. Daca copilul nu are aptitudini si nici placere pentru diferite 
arte (balet, muzica, teatru etc.), parintii trebuie sa respecte optiunea copilului. 

 Existenta unor tipuri de familie care nu reprezinta un bun mediu educativ. Familia care reprezinta 
un bun mediu educativ Familia trebuie sa fie un colectiv sanatos, adica in componenta sa sa existe toti 
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membrii care alcatuiesc in mod normal un asemenea colectiv (doi parinti), intre acestia sa fie relatii de 
intelegere, respect, intrajutorare, sa traiasca in deplina armonie, sa duca o viata cinstita, onesta. Opiniile 
celor doi parinti referitoare la copil trebuie sa fie convergente iar parintii trebuie sa fie un bun exemplu, 
avand in vedere cat de puternic este spiritul de imitatie la copii. 

 Daca copilul este singur la parinti el tinde sa fie mofturos, egoist, capricios datorita parintilor care 
doresc sa-i faca toate poftele. In familiile cu mai multi copii, afectiunea parintilor se indreapta catre toti 
copiii. Parintii trebuie sa aiba o autoritate asupra copilului. Aceasta autoritate nu trebuie obtinuta cu ajutorul 
pedepselor sau a violentei si nici printr-un exces de bunatate si satisfacerea oricarei dorinte. "Adevarata 
autoritate deriva din exigenta parintilor fata de comportarea copiilor, imbinata cu respectul fata de acestia". 
Copilul trebuie sa simta iubirea pe care parintii i-o poarta, dar este necesar sa stie ca nu-i vor ingadui orice 
capriciu. 

 "Dragostea este astfel nu numai cheagul familiei, ci si calea cea mai eficienta a educatiei, dar numai 
daca ea e potrivita si cu masura". Nu in ultimul rand, "pentru a fi un bun mediu educativ, familia trebuie sa 
aiba o situatie economica apta sa satisfaca trebuintele de prim ordin ale membrilor sai". Educarea un copil 
nu este un lucru atat de usor. Unii parinti, avand conceptii invechite, cred ca ei stiu cel mai bine sa-si educe 
copilul, neacceptand sfaturi din exterior. In prezent, exista o multime de carti, filme si emisiuni special 
realizate pentru indrumarea pedagogica a parintilor. Familia care nu reprezinta un bun mediu educativ 

 a) Familia descompusa  
 b) Familia reconstituita  
 c) Violenta in familie este un fenomen ce ia amploare.  
 d) Alte cazuri in care familia nu este un bun mediu educativ: - Certurile si neintelegerile dintre parinti 

au efecte traumatizante asupra copiilor. - Divergentele dintre parinti cu privire la masurile educative au 
urmari negative asupra educatiei. - Daca parintii mint, fura, injura, sunt necinstiti, in cele mai multe cazuri 
copilul va imita comportamentul acestora. In concluzie, as putea motiva alegerea acestei teme: Am dorit sa 
demonstrez intr-un fel sau altul faptul ca nu este neaparata nevoie de o familie cu doi parinti pentru a fi 
copilul fericit. 

 Dupa cum am citat si din cartea lui Norman Goodman, copiii sunt mult mai fericiti daca cei doi 
parinti care au permanent neintelegeri, divorteaza. Deci, chiar daca familia este completa, dar climatul 
moral din ea lasa de dorit, ea nu poate constitui un bun mediu educativ. 

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor. 

 Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in 
formarea profilului moral al copilului. 

 * ,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei.  

 * ,,Familia permisiva”  
 * ,,Familia rigida”  
 * ,,Familia libertina” 
 Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si 
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane. 

 Un proverb spune: ,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia 
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul” 
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FAMILIA – PRIMA ȘCOALA A COPILULUI 
 

PROF. DIANA-MIHAELA POPESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”NICOLAE TITULESCU”, CALARAȘI 

 
Familia are o responsabilitate uriașă și menirea de a oferi copilului exemple practice, de a crea un 

mediu în care acesta să învețe, să cunoască, să simtă și să înțeleagă, să experimenteze și să tragă concluzii. 
Familia este și va rămâne prima școală a fiecărui copil. Cei șapte ani de acasă reprezintă bagajul cu care 
copilul pornește la drum în școala în care va învăța. Fiecare familie alege să acționeze așa cum consideră 
că este mai bine pentru cei apropiați, însă alegerile făcute nu sunt întotdeauna cele corecte. Locul părintelui 
nu poate fi ținut în copilărie de bunici, prieteni, alte rude sau psihologi. Aparent, copilului nu-i lipsește 
nimic, dar părinții trebuie să înțeleagă că cei mici au nevoie de ei în preajma lor pentru a se dezvolta 
armonios din punct de vedere emoțional, moral și intelectual. Cele materiale sunt necesare trupului, însă 
cele spirituale sunt mult mai de preț și sunt necesare sufletului care va rămâne mereu cu acel gol neumplut, 
cu acea suferință nealinată, lipsa părinților și dorul de aceștia. 

„Viitorul unui copil este totdeauna fapta mamei sale.” -Napoleon 
Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o continuă 

schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de reper. Omul își 
dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort. Din nefericire, unii copii 
sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt alegând să 
plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc alături de bunici, 
frați mai mari sau alte rude. 

În acest context social, familia ar trebui să fie punctul de pornire, prima școală a fiecărui copil, părinții 
având un rol fundamental în viața copilului care are nevoie de modele. 

Psihologii au constatat în unanimitate că familia este cea care pune bazele educației. Ei afirmă: „În 
familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter”. Educaţia 
primită în familia naturală sau în cea adoptivă are o influenţă covârşitoare în selectarea și ierarhizarea 
valorilor ce definesc sistemul personal de valori al copilului. Căci „adevărata mamă nu este cea care-i dă 
viață copilului, ci bună creștere”, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, care compară familia cu o biserică mai 
mică în care copilul se dezvoltă armonios și echilibrat datorită valorilor fundamentale pe care aceasta i le 
transmite sau ar trebui să le transmită. 

Astfel, familia devine prima școală în care copilul, aflat în creștere și dezvoltare, cunoaște și 
experimentează emoțiile. Este important ca acestea să fie din categoria celor pozitive, căci așa cum spunea 
Henry Ward Beecher „inima mamei este sala de clasă a copilului”. 

Biserica creștină are, de asemenea, un rol fundamental în educația morală, sănătoasă a copiilor. Cei 
care cresc aproape de Biserică, fiind aduși de părinți, învață să iubească, să fie blânzi, generoși, sinceri, să 
nu judece, să se implice în activități de voluntariat fără să ceară nimic în schimb. Important este ca părintele 
să înțeleagă aceste lucruri și să i le insufle copilului, căci „născându-și copilul, mama dă mai întâi un om, 
iar pe urmă tot în el trebuie să dea cerului un înger” (Richard Wurmbrand). 

Nu toate familiile sunt orientate de aceleaşi valori şi atitudini în creșterea şi educarea copiilor. Părinţii 
aparținând unor categorii socio-economice diferite transmit copiilor lor valori diferite. Copilul știe încă de 
la o vârstă fragedă, din familie, care sunt lucrurile bune și care sunt lucrurile rele, mama și tata sunt primii 
educatori, părinții îl învață și le servesc drept model. 

Familia rămâne și în zilele noastre leagănul unde se conturează personalitatea umană, cu calitățile, 
virtuțile, dar și cu defectele ei. Copiii învață foarte repede atitudinile, comportamentele, credințele și 
convingerile părinților, însă ei sunt expuși zilnic multor atitudini si comportamente, care nu sunt 
întotdeauna cele transmise de părinți. Prin urmare, părinții trebuie să fie foarte atenți la mesajele pe care le 
transmit copiilor și la anturajul în care aceștia se învârt, deoarece acesta ar putea influența negativ 
distorsionând adesea ceea ce ei au învățat în familie. 

De asemenea, copiii pot să își însușească aspirații și convingeri promovate de diverse emisiuni de 
divertisment sau vedete TV. Mass-media promovează modele de viață care au un impact foarte puternic 
asupra copilului și pot contribui mult la formarea sistemului său de valori. Tot părinții sunt cei care trebuie 
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să supravegheze copiii și să evite vizionarea unor desene animate care nu sunt educative sau vizionarea 
unor filme sau emisiuni cu o influență negativă asupra dezvoltării copilului. 

Chiar dacă experiența părinților nu a fost una exemplară în familia din care au făcut parte, în 
momentul în care devin părinți se pot autoeduca și conștientizează responsabilitatea de a oferi urmașilor lor 
lecții de viață bazate pe virtuți și valori autentice, care fac din copii oameni adevărați, pe care te poți baza. 
Uneori, este dificil să transmiți și să susții veridicitatea valorilor în fața copiilor într-o societate în care ne 
confruntăm adesea cu non-valori, cărora trebuie să le facem față, iar virtuți precum: bunătatea, cinstea, 
adevărul, sinceritatea, dreptatea, corectitudinea, generozitatea sunt considerate perimate și inutile. 

„O mamă prețuiește cât o sută de profesori”, afirma Johann Friederich Herbart. Copiii au nevoie de 
modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în cadrul școlii prin puterea 
exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl imite. Există familii monoparentale, 
dezbinate care nu pot oferi copilului o bază în ceea ce privește formarea și dezvoltarea atitudinilor și 
transmiterea valorilor moral-civice și religioase. În aceste cazuri mai puțin fericite și, din păcate, tot mai 
frecvente, în care frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții și problemele familiale își pun amprenta pe 
copii, un rol fundamental îl are școala, educația oferită de educatori, învățători, profesori. 

Copiii trebuie să simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, 
iubiți și ascultați. De asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți 
de potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare calitățile. La 
început, copiii cred în anumite lucruri doar pentru că sunt spuse de părinți sau de dascăli, învață să le facă 
pentru că sunt modelate de ei la nivelul comportamentului, iar ulterior ajung să le testeze valoarea de adevăr 
pentru a vedea dacă funcționează. Unele vor funcționa, altele nu. Astfel, ajung să creadă în ele și să 
transmită mai departe aceste convingeri. 

Există o perioadă în care copiii pun mai mult accent pe partea exterioară, de exemplu în 
preadolescență au tendința de a vedea doar frumusețea exterioară și nu reușesc să-și dea seama de 
adevăratele valori ale unei persoane sau dacă le văd, le minimalizează. Aceste manifestări apar și la copiii 
care au primit lecții bune de viață și modele sănătoase de comportament și cu atât mai mult la copiii în 
familiile cărora au primat indicatorii de ordin material. Familia are o responsabilitate uriașă și menirea de 
a oferi copilului exemple practice, de a crea un mediu în care acesta să învețe, să cunoască, să simtă și să 
înțeleagă, să experimenteze și să tragă concluzii. 

Familia este și va rămâne prima școală a fiecărui copil. Cei șapte ani de acasă reprezintă bagajul cu 
care copilul pornește la drum în școala în care va învăța. Fiecare familie alege să acționeze așa cum 
consideră că este mai bine pentru cei apropiați, însă alegerile făcute nu sunt întotdeauna cele corecte. Locul 
părintelui nu poate fi ținut în copilărie de bunici, prieteni, alte rude sau psihologi. Aparent, copilului nu-i 
lipsește nimic, dar părinții trebuie să înțeleagă că cei mici au nevoie de ei în preajma lor pentru a se dezvolta 
armonios din punct de vedere emoțional, moral și intelectual. Cele materiale sunt necesare trupului, însă 
cele spirituale sunt mult mai de preț și sunt necesare sufletului care va rămâne mereu cu acel gol neumplut, 
cu acea suferință nealinată, lipsa părinților și dorul de aceștia. 

Este o binecuvântare să fii părinte, dar și o misiune dificilă uneori, pentru că știi că de tine depinde 
în mare măsură formarea omului ce va să devină copilul pe care îl ții de mână pe drumul vieții. 
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ŞCOALA SI FAMILIA-PRINCIPALELE MEDII EDUCATIONALE 
FAVORABILE INTEGRARII SOCIALE A SCOLARULUI MIC – STUDIU DE 

SPECIALITATE 
 

 PROF. INV. PRIMAR POPESCU IUSTINA-MAGDALENA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUDEŞTI, JUD. VÂLCEA 

 
 Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Aceasta este 

importantă pentru formarea unei personalităţi capabile să se integreze într-o societate modernă şi să 
participe la dezvoltarea ei. dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. 
Misiunea şcolii este de forma un om nou, pregătit pentru o societate modernă. Misiunea şcolii este aceea 
de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din 
cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru a asigura reuşita şcolară. 

 Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât de 
competenţi ar fi educatorii. Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită 
prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia pe care i-o oferă, pentru societatea actuală este 
diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea viitoare, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător. 

 Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în 
şcoală şi de la comunitate. Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale 
unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. Familia are un rol primordial pentru 
un succes şcolar de durată. Ceea ce părinţii sunt dispuşi să facă pentru copiii lor se va vedea în rezultatele 
obţinute de aceştia în activitatea şcolară. 

 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea sa ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderi igenice, 
obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic etc. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% dintre cunoştinţele uzuale despre plante, animale, 
ocupaţiile oamenilor, obiectele casnice, familia este cea care trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, 
memoria şi gândirea copiilor.  

 Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. 
Nu trebuie însă confundată monitorizarea parentală cu efectuarea temelor de către părinţi. Cu timpul părinţii 
se vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie 
una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar să nici nu se ajungă să nu se intereseze deloc de 
rezultatele acestuia. 

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii a avea „cei şapte ani de acasă”. 
Un elev fără acest atribut va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în 
general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în 
afara spaţiului educativ. Din cele 12 de ore ale unei zile, elevul petrece la şcoală 5-6 ore, de restul zilei fiind 
responsabilă familia acestuia. Uneori părinţii uită că trebuie că trebuie să facă front comun cu profesorii, 
deoarece şi unii şi ceilalţi nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea 
cunoştinţelor acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Dar 
părinţii pot să aibă păreri diferite de ale copiilor la un moment dat. Din această cauză apar certurile şi 
conflictele în interiorul familiei, iar părinţii renunţă la o parte din cerinţe sau chiar la toate. 

 Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are acesta cu 
şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Părinţii, în general, îşi doresc pentru copiii lor anumite profesii 
pe care nu au reuşit să le îmbrăţişeze ei. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai 
resursele greşelilor lor, deoarece acestea nu ţin loc de compentenţă şi pricepere. Greşelile părinţilor decurg 
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uneori şi din prea multă dragoste pe care o poartă copiilor. De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe 
o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

 Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei care participă la acest 
demers. Parteneriatul poate fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce-l 
interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute.  
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CUM EDUCAM COPIII INTR-O MANIERA CONSTRUCTIVĂ 
 

POPESCU NATALIA, LICEUL TEHNOLOGIC TRANSILVANIA DEVA 
 

 
Educația copiilor. Unii părinți cred că dacă nu lovesc sau dacă nu țipă, își vor pierde autoritatea 

asupra celor mici sau vor deveni permisivi. Alți părinți doresc să se oprească din lovit și din țipat dar nu 
știu ce să facă când sunt frustrați și stresați. Câteodată, provocările educației parentale par să îi copleșească 
și au senzația că nimic din ce fac nu este potrivit. Cei mai mulți dintre noi devenim părinți cu puține 
cunoștințe despre dezvoltarea copiilor și acționăm în acord cu instinctele și intuiția noastră sau cu 
experiențele din copilărie. Cum ar putea părinții să construiască o relație sănătoasă cu copiii lor fără să 
folosească pedepse fizice și umilitoare? Prin aplicarea a patru principii în toate interacțiunile cu copiii, nu 
doar în situațiile provocatoare. 

Cele patru principii sunt: 
1. Identificarea obiectivelor parentale pe termen lung. 
2. Oferirea de căldură și structură/organizare în toate interacțiunile cu copilul. 
3. Înțelegerea gândurilor și sentimentelor copilului în diferite situații. 
4. Căutarea unei soluții pentru rezolvarea problemei, mai degrabă decât abordarea punitivă a 

conflictului. 
Educația copiilor. Cele patru principii sunt cărămizile care stau la baza unei relații sănătoase părinte-

copil și a unei educații pozitive. 
Iată câțiva paşi esenţiali pentru o strategie pozitivă de parenting: 
1. Crearea unui mediu familial sigur şi relaxant 
Un mediu familial sigur şi relaxant este cel în care: riscul de accidente domestice este minim, copilul 

poate explora, experimenta şi dezvolta noi abilităţi, părintele are posibilitatea de monitorizare a 
comportamentului copilului (ştie unde este şi ce face), iar relaţia de cuplu a părinţilor este armonioasă. 

2. Construirea unor contexte pozitive de învăţare 
Educația copiilor. Este important ca părintele să fie disponibil pentru copil. Aceasta nu înseamnă că 

trebuie să fie cu copilul tot timpul. Dar atunci când solicită atenţia, ajutorul, afecţiunea, părintele trebuie să 
întrerupă ce face şi să-i ofere ce are nevoie. Aşa va învăţa că este important şi nu va face ”o prostie” pentru 
a atrage atenţia. Încurajaţi-i iniţiativa şi autonomia, arătaţi-i că apreciaţi ce face, lăudaţi-l, deoarece astfel 
se va implica mai mult în activităţi dezirabile. 

3. Folosirea tehnicilor pozitive de educaţie 
A educa copilul pozitiv înseamnă a-l învăţa cum este bine să se poarte şi ce nu este bine să facă, prin 

metode care exclud pedeapsa, ce ar putea răni copilul, fizic şi/sau emoţional. 
Tehnicile de disciplinare sunt orientate spre învăţarea asumării responsabilităţii şi a rezolvării 

problemelor cu care se confruntă copilul. Dacă părinţii sunt consecvenţi şi predictibili în comportament, 
scad şansele de apariţie a comportamentelor problematice. 

4. Aşteptări realiste ale părinţilor legate de evoluţia copilului 
Educația copiilor. Aşteptările părinţilor legate de copii depind de convingerile acestora despre ce este 

normal. Evoluţia fiecărui copil este, însă, unică şi se realizează în ritmuri diferite. Ei învaţă abilităţi noi 
doar după ce sunt pregătiţi la nivelul de dezvoltare adecvat etapei în care se află. Problemele apar când 
părinţii aşteaptă prea mult și prea repede perfecţiunea. Un părinte care aşteaptă de la copilul său să fie în 
permanenţă politicos, preocupat de şcoală, dornic să ajute la treburile casnice şi ordonat, are şanse mari să 
fie dezamăgit sau într-un permanent conflict cu copilul. Nu vă aşteptaţi să aveţi un copil perfect; toţi copiii 
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fac greşeli, iar cele mai multe dintre acestea nu sunt intenţionate. Aşteptările realiste se leagă şi de tine ca 
părinte. E bine să încerci să faci cât mai mult şi cât mai bine, dar nu există părinte perfect. Nu fi aspru cu 
tine, învaţă din fiecare experienţă. 

5. Grija pentru tine, ca părinte 
A fi părinte este mai uşor atunci când nevoile de intimitate şi relaxare ale cuplului sunt împlinite. A 

fi părinte bun nu înseamnă să ai o viaţă dominată de copilul tău. Dacă nevoile tale ca adult sunt satisfăcute, 
cresc şansele de a fi un părinte răbdător, calm, consecvent şi disponibil pentru copil. 
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RESPECT, IUBIRE, RESPONSABILITATE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: POPESCU NINA IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8 CONSTANȚA 

 
 Atunci când spunem că un copil are „cei şapte ani de acasă”, avem în faţa ochilor un copil bine 

crescut, care ştie să salute, să spună „mulţumesc”, „te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta 
lui şi cu adulţii. Întotdeauna educaţia, bunele maniere, regulile morale reprezintă „cheia” ce deschide 
copilului o „poartă” spre un drum mai uşor al adaptării în societate. Cu toate acestea, fiecare părinte 
trebuie să fie conştient de faptul că forma şi fondul calitativ nu se stabilesc definitiv şi irevocabil doar în 
primii şapte ani de viaţă. În tot timpul copilăriei şi adolescenţei educaţia poate modifica trăsăturile 
negative ale copilului. Manierele bune pe care copiii ajung să le deţină sunt rezultanta contactului zilnic 
cu membrii familiei, pentru că ei imită ceea ce văd şi aud, iar cea mai mare parte a timpului aceştia o 
petrec acasă. Este aproape inutil să li se solicite copiilor, în această perioadă din viaţa lor, o altă 
comportare decât cea observată la părinţi. Utilizarea formelor de politeţe este strâns legată de obiceiurile 
acestor adulţi. Este important ca „obligaţia” bunelor maniere la copii să nu fie legată de observaţii aspre 
sau să fie o consecinţă a unor discuţii sau rugăminţi repetate. Copilul trebuie tratat cu blândeţe, pentru că 
forţarea aduce după sine încăpăţânarea negativistă.  

Educaţia - oferită de familia în care copilul creşte şi se dezvoltă -, contribuie la formarea 
personalităţii şi a comportamentului acestuia până la debutul perioadei şcolarităţii. Această educaţie 
depinde, însă, şi de alţi câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul dezvoltării acestuia, 
valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite fiului sau fiicei lor. 

 Este important ca bunele maniere să fie compuse din atitudini care se iau în mod automat şi nu prin 
raţiune. Ele trebuie să aibă ca bază politeţea, delicateţea, tactul, bunătatea. Psihicul unui copil este 
influenţat, în mod normal, de condiţiile lui de viaţă şi de educaţia primită în casa părintească. Însă nu 
orice cunoştinţă sau sfat primit în acest mediu devine pentru copil convingătoare şi, astfel, îndemn la o 
comportare pozitivă. Personalitatea lui începe să se manifeste de la vârsta preşcolară, iar exemplele bune 
din viaţa familială vor exercita o mare influenţă asupra comportării lui psihice. Educaţia copilului este 
necesar să fie orientată astfel încât el să se călăuzească în practică după modurile de acţiune ale părinţilor, 
pe care acesta le-a observat şi le-a însuşit. Esenţială pentru formarea „celor şapte ani de acasă” este, deci, 
puterea exemplului, în detrimentul nesfârşitelor „discuţii” cu copilul, care, în cele mai multe dintre 
situaţii, sunt monologuri fără finalitate. Acesta nu are de unde să ştie dinainte ce trebuie şi ce nu este 
cazul să facă, dar urmează ceea ce vede în jurul lui şi se bucură atunci când reuşeşte să fie conform 
modelului, pentru că îşi iubeşte părinţii şi îi vede ca pe o autoritate, capabili de lucruri grozave, vede în 
ei imaginea perfecţiunii. 

 Pentru marea majoritate a oamenilor, lipsa celor „şapte ani de acasă” se referă la aprecieri ce se fac 
atât asupra formei, cât şi asupra fondului omenesc. Persoanele din această categorie sunt cele care în 
copilărie nu au progresat din punct de vedere psihic sau al comportării normale în viaţă, acestea 
neconstituind totuşi cazuri patologice. 

 În „povestea” celor şapte ani de acasă, un loc important îl au jocurile şi jucăriile. Nu trebuie să se 
admită stricarea lor, pentru că ruperea şi murdărirea jucăriilor sunt atitudini care pot obişnui copilul cu 
dezordinea şi lipsa de igienă. În jocurile colective, părinţii nu trebuie să admită certurile, purtarea 
nedisciplinată şi expresiile urâte între copii. Este benefic să se favorizeze jocurile în care copilul poate avea 
un rol civilizat. 

 De asemenea, în jocuri cu obiecte din viaţă, copiii trebuie să joace roluri de oameni ale căror purtări 
sunt demne de a fi imitate. Fără a împovăra existenţa copilului, ci în scop pur educativ, părinţii îi pot da 
acestuia diverse însărcinări casnice, adaptate vârstei lui. El poate, de exemplu, să cumpere diverse 
alimente uzuale (pâine, o sticlă cu apă etc.) din imediata apropiere a casei, în care caz părinţii nu vor 
permite nereguli sau minciuni în mânuirea banilor. O sarcină precisă şi bine organizată place copiilor şi 
are valoare educativă. În felul acesta se va dezvolta la ei sentimentul datoriei, satisfacţia pentru rezolvarea 
unor treburi casnice, obligaţia de a vorbi şi de a se purta frumos cu alţi oameni. 

 „Cei şapte ani de acasă” reprezintă, în consecinţă, politeţea pe care părinţii reuşesc să o „predea” 
propriilor copii, sub toate aspectele menţionate în rândurile de mai sus, fără a uita nicio clipă ceea ce scria 
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Haim G. Ginott în cartea sa, Între părinte şi copil: „Indiferent de situaţie, politeţea trebuie predată în mod 
politicos”. 
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CE SUNT CEI 7 ANI DE ACASA? 
 

PROF. POPESCU PAULA 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDA” CRAIOVA  

 
Cei 7 ani de acasă nu mai sunt 7… sunt 6 sau mai puțini având în vederea începerea școlarității la 6 

ani și faptul că, de la vârste foarte mici, copiii sunt incluși în grădinițe sau creșe. Cu toate acestea rămâne 
ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care 
copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 
comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui 
comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Realitatea aceasta aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea corectă și eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 
Bibliografie: 
Golu M., Fundamentele psihologiei, Editura Fundația Românească de Mâine, București 
Michiela Poenaru, Cei șapte ani de acasă, Editura Coresi, București 
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INFLUENȚA CLIMATULUI FAMILIAL ÎN EVOLUȚIA COPILULUI  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPESCU RODICA 
LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” TARGOVISTE 

 
Probabil că nu există o altă relație interpersonală cu o încărcătură psihologică atât de puternică și de 

complexă ca relația dintre părinți și copii. Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și profilului 
spiritual-moral al personalității propriilor copii se menține toată viața. Datorită locului pe care-l ocupă 
părintele în sistemul relațional al copilului, acesta din urmă va tinde spre o anumită idealizare a celui dintâi 
și corespunzător, va emite exigente deosebite în ceea ce privește statutul lui social și moral. 

Modul în care este perceput copilul are urmări asupra atitudinii și comportamentului față de el. Cu 
cât părinții sunt capabili să perceapă mai realist și mai diferențiat, cu atât este mai mare șansa de a se apropia 
de el într-un mod adecvat nevoilor și potențialului său. Cu greu se poate obține o percepere reală a copilului 
în fiecare moment. Abilitatea părinților de a-l percepe realist variază în funcție de starea și felul în care 
atitudinile și comportamentul copilului îi afectează. De cele mai multe ori, așteptările părinților cu privire 
la proprii copii îi împiedică să vadă calitățile reale pe care aceștia le posedă. În acest sens, de un real interes 
este modul în care este perceput copilul - percepere pozitivă sau negativă - deoarece părinții relaționează 
cu copilul în modul în care îl percep. În acest demers, copilul va proiecta percepția părinților asupra lui și 
pe măsură ce timpul trece, se va percepe pe sine "bun", "deștept", "binecuvântat" sau "rău", "prost" ori 
"blamat", așa cum îl percep părinții. 

Așteptările realiste privind colaborarea cu copilul joacă un rol decisiv în dezvoltarea copilului, 
deoarece aceste așteptări pot stimula, provoca și confirma. Cu toate acestea, uneori, ele pot fi prea mari sau 
prea mici și, în consecință, pot conduce la sentimente de insatisfacție sau lipsă de stimulare. O așteptare 
relativ realistă este în concordanță cu vârsta copilului, cu resursele și dezvoltarea sa. Rareori părinții au 
perspective complet realiste cu privire la colaborarea cu copiii lor, deoarece acestea depind de cunoștințele 
despre copii, așteptările și pretențiile pe care ei înșiși le-au trăit. 

Este hotărâtor pentru copil ca părinții să fie capabili să se angajeze pozitiv în relația cu el, în 
dezvoltarea, învățarea, jocul, tristețea și bucuriile lui. Un angajament predominant pozitiv este în 
concordanță cu nevoia copilului de îngrijire, de a i se răspunde, de stimulare, de structurare și fixare a 
limitelor inițiativei. Este important ca într-un asemenea angajament pozitiv, adultul să-l accepte pe copil 
așa cum este el și să îi facă plăcere, să ia inițiativa pentru stimularea copilului și să pună limite fără a 
respinge sentimentele acestuia. În acest sens, Maurice Debesse spunea că cea mai bună cale de a crește un 
copil, constă în a ști să ne bucurăm de copilul nostru așa cum este el. Spre deosebire de angajamentul 
pozitiv, cel negativ este deosebit de îngrijorător, așa cum este și lipsa de angajament sau angajamentul 
puternic exagerat. Lipsa angajamentului poate duce la un atașament nesecurizant, în timp ce angajamentul 
puternic exagerat poate să împiedice dezvoltarea pe mai departe a copilului. 

Capacitatea de empatizare este o componentă importantă a adoptării și executării rolurilor paternale, 
care permit armonizarea interrelațiilor familiale. Abilitatea empatică facilitează intercomunicarea în 
modelul familial, scurtcircuitând adesea canalele informaționale verbale și conferind comunicării un grad 
de identitate, identificare și transfer afectiv unic, autentic și original. 

Abilitatea părinților de a se pune în locul copilului, înțelegerea modului în care acesta experimentează 
situațiile și nevoile, este centrată în evaluarea funcțiilor părintești. Această abilitate este decisivă pentru 
gradul în care părinții sunt capabili să răspundă copilului, nevoilor sale și să se abțină de la revărsarea 
frustrărilor zilnice, a stresului asupra copilului. Abilitatea de a-si face griji realiste în ceea ce privește copilul 
este importanta pentru rolul părintesc și determină capacitatea de a îngriji copilul fizic și emoțional. 
Abilitatea empatică de a se pune pe sine în locul copilului constituie baza unei asemenea îngrijorări realiste, 
însă empatia părinților este condiționată și de gradul în care aceștia sunt capabili să-și aducă aminte de 
propriile lor experiențe. Empatia paternală permite părinților să presimtă și să anticipeze cel mai corect 
reacțiile copiilor lor în anumite situații, precum și să se "pătrundă" emoțional de suferințele, eșecurile, 
bucuriile și succesele acestora. Disponibilitatea empatică a unor părinți nevrozați sau imaturi poate avea 
însă efecte distorsionate în înțelegerea, cunoașterea și evaluarea stărilor, reacțiilor și posibilităților copiilor 
lor, asupra cărora pot proiecta propriile defecte, neliniști, complexe de inferioritate sau de superioritate, 
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anxietăți sau aspirații nerealizate, ceea ce conduce nu numai la o înrăutățire progresivă a relației cu copiii, 
ci și la impedimente și dizarmonii în maturizarea și dezvoltarea personalității acestora. 

Putem spune, pe baza celor exprimate anterior, că în cadrul relațiilor părinți-copii, climatul familial 
joacă un rol decisiv. Cuprinzând ansamblul de stări psihice, moduri de relaționare interpersonală, atitudini, 
nivel de satisfacție, climatul familial caracterizează grupul familial, ca grup social mic. Acest climat, care 
poate fi pozitiv sau negativ, se interpune ca un filtru între influențele educaționale exercitate de părinți și 
achizițiile psihocomportamentale realizate la nivelul personalității copilului, trăsăturile 
psihocomportamentale ale copilului fiind influențate de trăsăturile pe care le are familia în care trăiește. 

 
Bibliografie: 
Iolanda Mitrofan, Nicolae Mitrofan, "Familia de la A la Z", Ed. Științifică, București 1991 
Mihai Golu, "Dinamica personalității", Ed. Geneze, București 1993 
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR POPESCU VASILICA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL’’ 

 STREHAIA, JUD. MEHEDINȚI 
 
 Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, 

deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfacute nevoile fiziologice și sociale 
și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere 

 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze. El trebuie să 
înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi, iar asta e răspunderea ta. Obişnuieşte-l de mic cu bunele maniere. 
Cei 7 ani de-acasă sunt cheia către succesul lui social. 

Un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi mai confortabil în prezenţa 
celorlalţi decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obişnui 
cu bunele maniere este să fiţi voi, părinţii, un bun model pentru el. Începe să îl înveţi lucrurile simple încă 
de la vârstă fragedă: să salute, să spună „te rog” şi „mulţumesc”. Dar buna creştere nu trebuie să se oprească 
aici. 

Va trebui să ştie ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere şi chiar într-o discuţie cu 
un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate şi îl învaţă ce înseamnă 
respectul. Iar copiii respectuoşi vor fi trataţi cu respect.  

Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite. 

În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune 
maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important 
este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii 
îi vor imita cu precizie de 90%. 

Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă 
micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”, 
„poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în momentele 
în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă. 

 Aşadar, cum îl înveţi bunele maniere? 
 A-l învăţa bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp şi vei avea multe ocazii să îl 

îndrumi în direcţia corectă. Ţine minte aceste sfaturi: 
 Chiar dacă a greşit de câteva ori, nu te grăbi să tragi concluzia că este prost crescut sau că tu ai 

uitat ceva foarte important. Este posibil să aibă nevoie doar de una-două lecţii de bune maniere pentru ca 
problema să se rezolve. 

 Explică-i clar şi învaţă-l ce anume trebuie să facă sau nu. În loc să îi spui un scurt (şi pentru el greu 
de înţeles): „Nu mai fi atât de grosolan”, spune-i: „Nu este politicos să râgâi la masă, dar, dacă o faci, se 
cuvine să îţi ceri scuze”. Sau, dacă zbiară prin casa, nu-i spune: „Încetează cu ţipetele în casă”, ci fii mai 
blândă, ca să înţeleagă în fond ce aştepţi de la el: „Te rog, nu mai ridica vocea în casă”. 

 Dacă cel mic îşi exprimă sentimentele folosind expresii sau atitudini mai puţin politicoase, nu i-o 
reteza scurt, ci încearcă să reformulezi. De exemplu, când el zice: „Iahh, îmi vine să vărs când văd chestia 
asta verde”, tu corectează-l spunând: „Frumos ar fi fost să spui că nu îţi place deloc spanacul”. 

 Fii înţelegătoare şi acceptă-i greşelile. Aminteşte-ţi că nu este încă suficient de matur pentru a şti 
bine cum trebuie să se comporte în anumite situaţii. Şi noi, adulţii, greşim adeseori, darămite ei… 
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 Educaţia se face doar acasă, cu discreţie, în familie. Nu îi ţine prelegeri şi nu îl critica în public, 
nu îl umili şi nu îl jigni faţă de străini, chiar dacă greşeala a fost destul de mare. A-i face lui o scenă de faţă 
cu alţii dovedeşte că nici tu nu ai prea fost atentă la lecţiile de bune maniere. 

 Fii consecventă. L-ai învăţat de la 2 ani să spună „te rog” şi „mulţumesc”? La 6 ani este evident 
că ar trebui să le folosească. 

 Oricum, procesul de educaţie nu se opreşte la o anumită vârstă. Nu e niciodată prea tarziu ca să 
înveţe ceva! 

Concluzionând, putem afirma că părinții reprezinta primii mentori reali în viața copilului, furnizându-
i primele repere de orientare în lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din 
natură și din societate, primele sfaturi, norme și reguli de conduită, iar cei 7 ani de acasă sunt definitorii 
pentru formarea copilului ca adult. 

 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004; 2. Vrăsmaş 

Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002;  
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002; 
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998;  
5. www.copii.ro; 
6. www.scribd.com;  
7. www.didactic.ro. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF.INV. PRIMAR POPOIU SIMONA ELENA 
SCOALA GIMNAZIALA MAGIREȘTI 

 
 De-a lungul carierei didactice am avut șansa de-a mă ,,întâlni” cu diferiți oameni și caractere diferite. 

Nu odată mi-am pus întrebarea ,,de ce copii reacționează într-un anumit fel la anumite situații?” și am 
descoperit că o parte din acțiunile lor țin de comportamentul copiat din familie. Se știe că părinții sunt 
primele modele pentru copiii și că ei preiau comportamente văzute și trăite în familie.  

 Familiile sunt sisteme sociale dinamice cu legi, comportamente și reguli structural, iar cele mai 
importante reguli sunt cele care determină ceea ce îmseamnă a fi o ființă umană.Modul în care părinții văd 
viața și împlinirea ei va determina felul în care își vor crește copiii.Formarea concepției acestora despre ei 
înșiși va determina succesul lor în viața de adult. 

 Ca adult, am sesizat de multe ori că, în situații- limită reacționez cum nu mă așteptam, sau de cele 
mai multe ori am reacționat după modelul care mi-a fost oferit de familie. Am constatat că modelul 
părinților se imprimă ațât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama 
sau la tatăl său (cuvinte, gesture, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copii, 
trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții, devenind astfel modele moral bune pentru ei. 

 Realitatea de astăzi este diferită de cea a generațiilor anterioare!Timpul petrecut de aceștia cu copiii 
e din ce în ce mai redus iar comunicare dintre ei tot mai puțină. Discuțiile cu copii sunt deosebit de 
importante pentru-că îi va ajuta să-și autoevalueze munca, să-și formeze imaginea de sine.Întrebările 
părinților îi va ajuta să descopere ce anume le place, ce ar vrea să facă, ce nu le-a plăcut, ce emoții au trăit 
în fiecare situațieși cum le pot depăși.În această perioadă interacțiunea social este esențială pentru 
dezvoltarea din punct de vedere social psihic și biologic.Afecțiunea de care are parte copilul la această 
vârstă este hotărâtoare în învățarea comportamentului uman, al socializării viitoare ca adult.  

 Dacă există diferențe între modul în care o familie își socializează copii, acestea depind de tipul de 
societate din care provin (tradițională sau modernă), de categoriile soci-o profesionale ale părinților și de 
locul în care trăiesc.Nivelul de educație al părinților este de asemenea un factor important în educația 
copiilor de acasă.Bunele maniere sunt deprinse cel mai eficient de copil atunci când sunt copiate de la adult 
și nu doar spuse, ei devin umani când văd asta în familie și nu doar când li se spune să fie buni. Nici un text 
moralizator sau o lectură cu valențe umane nu pot face minuni cât poate face comportamentul copiat și 
însușit de la mama sau tata! 

 Educați și bunele maniere alături de regulile morale sunt definitorii pentrua daptarea copilului în 
societate.Un copil bine crescut este un copil educat care știe cum să se comporte în compania celorlalți! 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

PROF. INV. PREȘC. ALINA POPOVICI 
 GRADINIȚA CU PROGRAM SAPTAMANAL AGRICOLA, BACAU 

 
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea 
primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine 
o necesitate 

 Modul în care sunt crescuţi contribuie la formarea concepţiei fundamentale a copiilor despre ei înşişi. 
Nimic nu este mai important. Copiii sunt cea mai mare resursă umană a oricărei culturi.Viitorul lumii 
depinde de concepţia pe care o au copiii despre ei înşişi. Toate opţiunile lor depind de viziunea lor asupra 
propriilor persoane. Dar există o criză a familiei în ziua de azi. Aceasta ţine de regulile noastre de creştere 
a copiilor şi de procesul desfăşurat de-a lungul mai multor generaţii prin care familiile perpetuează aceste 
reguli. 

 Copiii pot fi drăgălaşi dar şi obositori. Educarea copiilor poate fi o plăcere, dar poate fi şi dificilă. 
Un părinte poate fi mai bun decat altul, dar toţi părinţii au nevoie de sfaturi şi sprijin. Relaţia cu copiii se 
caracterizează printr-un schimb de experienţă: părinţii influenţează copiii şi invers. Dacă părintele are o 
impresie negativă despre copilul său şi nu se aşteaptă nimic bun de la el, atunci copilul va avea aceeaşi 
impresie negativă despre sine si într-adevăr nu va ieşi nimic bun. Astfel poate lua naştere o spirală negativă. 

 Părinţii trebuie să înveţe să acorde atenţie pozitivă dacă vor să stimuleze comportamentul pozitiv 
al copilului şi să-l laude pentru faptele bune pe care le face.  

 Dacă copilul prezintă un comportament pe care părinţii îl găsesc nepotrivit nu trebuie imediat să 
dispere şi să-şi piardă curajul. Ei trebuie să-şi canalizeze energia pentru a influenţa sistematic 
comportamentul copilului. În practică şi conform cercetărilor se pare că recompensarea unui comportament 
acceptabil şi dorit are un efect mai bun decat pedepsirea comportamentului inadmisibil şi nedorit. Problema 
este că foarte mulţi părinţi nu adoptă aceste procedee sistematic sau consecvent. Sunt părinţi care adoptă 
astfel de procedee într-un moment nepotrivit, ignoră comportamentul dorit sau recompenseaza 
comportamentul nedorit cu un zambet. 

 În orice situaţie există diverse modalităţi de a stabili limite pentru comportamentul copilului. Părinţii 
trebuie să înveţe să fixeze limite verbal şi să înţeleagă că în orice caz există alte modalităţi de a reacţiona 
decat pedepsele şi abuzul fizic. 

 Există mai multe modalităţi eficiente de a reacţiona atunci cand copiii nu vă ascultă.Una dintre 
acestea este ca părinţii să spună nu sau să stabilească interdicţii. Important este să fie consecvenţi.  

 O altă modalitate de a reacţiona la un comportament inacceptabil este sa-l ignoraţi. Aceasta 
înseamnă că, de fapt, nu reacţionaţi la purtarea copilului ( priviţi în altă parte, ieşiţi din cameră). Ignoraţi-
vă copilul cand el încercă să vă atragă atenţia iritandu-vă. Dacă va observa că nu i se acordă atentie, copilul 
nu va mai repeta comportamentul. Dar, nu puteţi ignora un comportament periculos. 

 Este aproape imposibil să-ti educi copilul fără a-l pedepsi. Astfel, izolarea şi confiscarea unui 
obiect iubit de copil sunt două tipuri de pedepse eficiente şi care au cele mai puţine dezavantaje. 

 Părinţii pot influenţa şi conduce comportamentul propriilor copii utilizand procedee eficiente de 
educaţie, cum ar fi: 

• mai multă atenţie pozitivă din partea părinţilor, mai multe aprecieri pozitive, mai multe 
recompense; 

• mai puţine pedepse fizice atunci cand copiii încalcă regulile şi limitele; 
• alegere conştientă a reacţiilor faţă de posibilul comportament nedorit. 
 Comportamentul poate fi învăţat. Aceasta înseamnă că părintii pot influenta şi conduce 

comportamentul propriilor lor copii. 
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EDUCAŢIA COPIILOR PRIN MUZICĂ 
 

 PROF. POPOVICI HORIA-  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ MIHAIL SADOVEANU” VASLUI 

 
 Înzestrarea nativă a copilului este polivalentă, dezvoltarea sa depinzând de sensul dat prin educaţie. 

Prin conţinutul de idei al cântecelor şi mai ales prin puterea de impresionare a muzicii se poate realiza o 
educaţie corectă şi durabilă. Din tematica variată a cântecelor, cu referiri la viaţa plantelor, insectelor, 
animalelor, la anotimpuri, părinţi şi prieteni, cu prezentări directe sau metaforice, învaţă copiii să fie buni, 
generoşi, corecţi, curajoşi, modeşti, demni, iubitori de familie, de ţară şi de Dumnezeu, căci „Dumnezeu 
este iubire“ şi iubirea „dospeşte“ frumos la copiii sensibili şi bine îndrumaţi. „Cine se roagă cântând se 
roagă de două ori“, adică îşi dublează intensitatea participării prin potenţarea trăirilor sale de către puterea 
de înrâurire a spiritului prin muzică. În plus, cântatul în cor creează o coeziune a colectivului, un unison de 
suflete, care îl face pe fiecare membru al acestuia mai sociabil, mai tolerant, mai altruist, într-un cuvânt mai 
uman.  

 Muzica este una dintre cele mai uşor acceptate forme ale artei de către copii. Ea produce impresii 
puternice, îl influenţează pe copil şi îi creeaza dispoziţii spre activitate. Muzica angajează viaţa psihica a 
copiilor sub toate aspectele ei, are repercusiuni adânci asupra întregii personalităţii: afectivitate, intelect, 
voinţă. Dintre toate ramurile muzicii, cea mai apropiată de specificul copilariei este muzica vocală, 
deoarece, în cântec, melodia formeaza o unitate cu textul, făcând-o mai accesibilă. Muzica este de 
aseamenea mai uşor înţeleasă atunci când se combină cu mişcarea, sub forma jocului sau a dansului. 
Nenumerate pagini muzicale care nu au fost scrise special pentru copii pot fi totuşi percepute şi gustate de 
ei cu mare placere sper exemplu: “Cantecele de leagan”, ale lui Mozart sau Schubert “Oda bucuriei” de 
Beethoven. 

 In procesul educaţiei muzicale copilul îşi exersează: 
- vointa- prin sustragerea de la preocupări ineficiente şi canalizarea interesului spre o activitate 

didactică cu caracteristici creative; 
- gândirea logică- prin rezolvarea raportului matematic dintre diferite valori de note şi intervale 

musicale; 
- atenţia distributivă- prin citirea notelor, păstrarea măsurii şi a tempoului, concentrarea asupra 

pozitiei corpului şi a mâinii, precizia intonaţiei vocale; 
- imaginaţia- prin strădania lui de a intelege mesajul muzicii; 
- memoria- prin exerciţiul de reţinere şi redarea fidelă a numeroaselor pagini muzicale; 
- afectivitatea- prin marea complexitate a emoţiilor şi sentimentelor care acţionează prin intermediul 

muzicii; 
- creativitatea- prin interpretare, tipul de activitate este asimilara cu creativitatea manifestată în 

practica de compunere pe teme date sau libere; 
- spiritul de disciplină- prin faptul că muzica se afirma ca arta a ordinii, proportiei si echilibrului a 

claritatii simetriei si armoniei; 
 
 Bibliografie:  
1. https://ziarullumina.ro/repere-si-idei 
2. Costangioara Anisoara, Educatia muzicala si impactul ei in formarea personalitatii copilului, 

Editura Polirom, Iasi, 2007; 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
 

PROF. POPOVICI SPERANŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ DIMITRIE CANTEMIR VASLUI STRUCTURA 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 6 VASLUI 
 
 Perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a personalităţii şi inteligenţelor, se 

încadrează în primi ani de viaţă. Elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi 
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, 
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată 
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste. 

 Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, esthetic. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau 
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia 
este instituţia fundamentală în toate societăţile. 

 Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. În ce priveşte dezvoltarea fizică a 
copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de 
pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze 
şi întreţină starea de sănătate optimă. Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o 
dezvoltare optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze 
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. 

 Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor 
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are 
un rol important şi în dezvoltarea activă a emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, 
adaptare şi emancipare relativă. Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile 
specifice ale diferitelor faze de dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, 
la modul ideal! Dacă părinţii sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de 
făcut! Pentru că, realitatea nu corespunde acestui model ideal. În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a 
copilului, familia este în primul rând mediul în care işi însuşeşte limbajul. 

 Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de 
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi 
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.). 

 Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să 
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul 
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate 
insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi 
însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj 
adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să facă lumea din jurul lor comprehensibilă. 

 La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de 
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să 
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele. 

Părinţii ar trebui să fie aceia care realizează primul contact al copilului cu o viziune asupra sensului 
vieţii, cu frumuseţile naturii, cu viaţa socială şi specificul naţional (valori culturale, tradiţii, obiceiuri etc.), 
cu operele de artă şi îl încurajează să îşi manifeste creativitatea artistică, tehnică sau ştiinţifică.  
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 JUD. DAMBOVIȚA 

  
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. Fiecare copil are ritmul său de creștere. 

 ,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 
dinamism total.”(Jean Chevalier, Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii care 
înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a şaptea 
şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, de rugă, 
de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald şi ocrotitor 
al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se realizează continuu, 
aşa cum zilele săptămânii curg una după alta. 

Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri 
(trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile 
dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot 
fi depăşite fără un ajutor de specialitate. 

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 
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 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi 
reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa, exemplul personal, asta în primul 
rând, iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• Jean Chevalier, Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri; 
• https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului.htm 
• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-

marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html 
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INFLUENŢA TAŢILOR ÎN CARACTERUL COPIILOR 
 

PROF. INV. PRESCOLAR POSTELNICU ELIZA 
GRADINITA CU P.P. "ELENA FARAGO"CRAIOVA 

 
Cel mai adesea se spune ca tatal trebuie sa reprezinte autoritatea in fata copilului, implicarea lui activa 

in viata acestuia resimtindu-se chiar si cand copilul ajunge, la randul lui, adult si parinte.  
Ca si tata, prin comportamentul fata de micut, joaca un rol fundamental in dezvoltarea gandirii lui, a 

inteligentei si a interesului acestuia pentru anumite activitati, cum ar fi fotbalul, tenisul, utilizarea 
calculatorului, cititul sau dansul. 

Tatal va reprezenta intotdeauna in fata copilului, o poarta catre experiente noi si catre dezvoltarea 
autonomiei, cel mic avand o vizibila tendinta de a imita si de a face cat mai multe lucruri asemenea tatalui. 

Studiile au demonstrat faptul ca apropierea copilului de tata determina o dezvoltare mai rapida a 
limbajului, o gandire mai practica, precum si interesul spre stiinta. Aceleasi studii ne aduc la cunostinta 
faptul ca acei copii care au avut un tata implicat activ in viata lor sunt preocupati de cariera si ajung sa aiba 
un statut socio-economic mai ridicat decat micutii care au avut un tata dezinteresat. 

 Tatal il poate indruma spre descoperirea hobby-urilor, intarindu-i astfel si perseverenta, constanta, 
motivatia si responsabilitatea. Cu cat tatal este mai apropiat de cel mic, cu atat nivelul de inteligenta al 
acestuia va fi mai crescut. De asemenea, atunci cand va deveni adult, va atinge un statut social mai inalt 
decat cei care au avut tati dezinteresati sau absenti. 

In planul dezvoltarii emotionale, copiii ai caror tati sunt direct implicati in ingrijirea acestora sunt mai 
capabili sa faca fata situatiilor noi si stresante, sunt mai curiosi si mai dornici sa exploreze mediul 
inconjurator. Existenta unui tata implicat a fost corelata la tinerii adulti cu multumirea de sine, cu mai putine 
probleme emotionale, cu sentimente reduse de vina si manifestari ale anxietatii limitate. 

Copiii reusesc sa se adapteze cu usurinta, stiu sa isi foloseasca resursele mai bine, sunt mai atenti in 
fata unei probleme, fac fata mai bine emotiilor negative si isi controleaza superior impulsurile. 

In plan social, relatiile cu cei de varsta lor sunt mai armonioase, ei manifesta mai putina agresiune si 
sunt mai populari. Toate aceste schimbari incep chiar de la varsta de 3 ani. Implicarea tatalui duce la relatii 
mai bune cu fratii si la capacitati de a rezolva conflictele pe cont propriu, fara a necesita interventia 
adultului. Acesti copii devin adulti sociabili si au vieti implinite. Au perceptii corecte asupra relatiilor 
interumane, inclusiv asupra relatiilor romantice. 

Tatal poate influenta indirect starea generala de sanatate a copilului, incepand cu perioada de sarcina, 
asigurand pentru mama un suport emotional important. Chiar si in perioada post partum sprijinul tatalui o 
poate ajuta pe mama sa ii ofere copilului cea mai buna ingrijire. 

Comportamente deviante si chiar delincvente, incepand de la consumul de droguri si alcool, pana la 
furt si alte activitati ilegale, apar mai rar la adolescentii ai caror tati sunt implicati direct si pozitiv in educatia 
lor. 

In planul dezvoltarii cognitive, studiile au relevat ca durata interactiunii tatalui (activitatii de joaca si 
ingrijire) cu sugarul influenteaza dezvoltarea functiilor cognitive. Acesti copii rezolva problemele cu mai 
multa usurinta si la varsta de 3 ani au un IQ (coeficient de inteligenta) mai ridicat. Scolarii obtin rezultate 
mai bune, au abilitati verbale superioare, sunt mai motivati si apreciaza mai mult rolul educatiei. 

O dimensiune des trecuta cu vederea a rolului de tata este jocul. De la nasterea copilului pana la 
adolescenta tatii pun mai mult accentul pe joaca decat pe educatie. Jocul este atat un stimulator fizic cat si 
mental. Deseori este asemanat cu o perioada de ucenicie sau de predare in care se stimuleaza munca in 
echipa si se testeaza abilitatile competitive. Felul in care se joaca tatii afecteaza totul la copii, de la 
gestionarea inteligentei emotive pana la rezultatele scolare. Este deosebit de important in dobandirea 
esentialei virtuti a stapanirii de sine. 

La joaca, cat si in multe alte contexte, tatii tind sa puna accentul pe competitie, provocare, initiativa, 
asumarea riscului si independenta. Mamele sau bonele in schimb pun mai mult accentul pe securitatea 
emotionala si siguranta personala. Implicarea tatalui pare sa fie legata de imbunatatirea competentelor 
cantitative si verbale, de abilitatea imbunatatirii rezolvarii problemelor si un grad ridicat de succes scolar. 
Barbatii joaca si un rol important in promovarea cooperarii si al altor virtuti. Tatii implicati au rol special 
in invatarea empatiei la copiii. 
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Mamele si tatii iubesc in maniere diferite. Iubirea tatilor este caracterizata prin instrumentalitate si 
mai multe asteptari, in timp ce iubirea mamelor este mai protectiva, mai expresiva si mai integratoare. 
Mamele au grija de cei mici. Tatii ii supravegheaza. Mamele sunt ingaduitoare. Tatii negociaza. Tatii se 
concentreaza pe relatiile extra-familiale, pe abilitatile sociale si pe legarea de prietenii. Adolescentii care 
au relatii bune cu tatii lor poseda abilitati sociale superioare, manifesta mai multa incredere si sunt mult 
mai siguri pe ei. Acolo unde exista un tata in casa, sunt mai putine cazurile de relatii sexuale la adolescenti. 

Acei copii ai caror tati petrec mai mult timp cu ei sunt mai activi social si pot face fata mai bine 
situatiilor de stres, in comparatie cu copiii relativ lipsiti de o interactiune substantiala cu tatii lor. Tatii le 
confera copiilor oportunitati diferite de reglare a emotiilor.  

Exista totusi mai multe tipologii in care tatii pot fi incadrati: 
Tatal traditional 
Este tatal care joaca un rol destul de discret in educatia copilului, gandind ca aceasta este 

responsabilitatea mamei. El este consultat doar atunci cand se incalca principiile, atunci cand se vorbeste 
despre o posibila pedeapsa ori sanctionare.  

Tatal de week-end 
Este, poate, cea mai comuna si actuala tipologie a zilelor noastre. Acesti tati, prinsi pana peste cap de 

sarcinile job-ului in timpul saptamanii, vor, parca, sa isi repare greselile in week-end, atunci cand fie vin 
cu cadouri pentru copil, fie iau initiative spontane de a lua toata familia doua zile la munte sau la mare. 

Tatal dominator 
Acest tip de tata nu accepta sa fie contrazis, are o personalitate puternica, exigenta, care vrea sa fie 

ascultat, respectat, ba chiar venerat. Un astfel de comportament al tatalui determina dezvoltarea copilului 
in doua directii, astfel poate deveni un copil timid si supus, fie un copil rebel si autoritar. Din pacate, acest 
copil se va maturiza mai greu.  

Tatal carismatic 
Acesta este tatal care spune povesti copiilor la culcare, care comploteaza cu cel mic in a-i da cat mai 

multe dovezi de iubire mamei. Tatal carismatic are o influenta foarte pozitiva asupra copilului, cu conditia 
sa poarte si discutii serioase si instructive. 

 
Bibiliografie: 
http://ro.wikibooks.org/wiki/Manual_implementare_custodie_unic 

Rolul_tatalui_in_dezvoltarea_copilului 
http://www.qbebe.ro/familia/rolul_tatalui/cum_influenteaza_comportamentul_tatalui_dezvoltarea_c

opilului_tau 
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EDUCAȚIE ÎN FAMILIE 
 

AUTOR: POTI HAJNALKA 
 
Se spune că fiecare om știe bine cum trebuie crescut și educat un copil- până când se naște propriul 

copil. Din clipa în care se naște copilul, se naște și cea mai sfântă ființă: MAMA. Din sânge și lacrimi se 
nasc sentimentele cele mai sacre ale lumii: dragostea pentru copil și dragostea pentru mamă. 

Dragostea pentru copil o ajută pe mama să-și învingă oboseala, frica, să-și depășească propriile nevoi, 
în prim-plan ajungând nevoile copilului.  

Un copil care este crescut într-un ambient protejat, care simte dragostea și grija părinților, va fi capabil 
să se dezvolte corespăunzător vârstei, să aibă încredere în sine și în părinți. Un copil, care simte iubirea 
părinților, știe că este în siguranță și va deschide mai ușor spre cunoașterea lumii înconjurătoare, se va 
adapta mai ușor noilor cerințe întâmpinate la grădiniță, apoi la școală. 

Bazele formării unui comportament adecvat al copilului sunt nu numai relația afectivă cu părinți, ci 
și modelul prezentat de părinți. În primii ani de viața copilul vede lumea așa o văd părinții, trăiește realitatea 
așa cum o trăiesc părinții. Copilul vede și învață modelele de comportament ale părinților. El reacționează 
așa cum reacționează părinții, crezând că așa este corect. După începrea vârstei școlare vor apărea mai 
accentuat caracteristicile personale.  

În educația în familie au un rol important recompensele și pedepsele. Copilul care greșește trebiue să 
înțeleagă că părintele îl iubește și atunci când va fi pedepsit. Bineînțeles pedeapsa nu poate fi niciodată 
oprirea iubirii, dimpotrivă: uneori de aceea fac copiii atâtea năzdrăvănii ca să fie în centrul atenției, copilul 
care se simte rătăcit trebuie condus cu fermitate și înțelegere spre drumul bun. Iar recompensele penrtu 
fapte bune să nu fie bunuri materiale, deși majoritatea părinților așa procedează. Copilul trebuie obișnuit ca 
recompensele cele mai prețioase sunt mulțumirea și lauda părinilor. Astfel copilul va fi mândru de însuși și 
acest sentiment va aduce satisfacție sufletească. 

Pe parcusrul creșterii fiicei mele am întâmpinat un lucru foarte sensibil și contradictoriu: sfaturile 
celorlalți referitoare la educație. Totdeanuna au existat controverse în ceea ce privește cum trebuie îngrijit 
și crescut un nou-născut, un copil. Nu sunt modele, nu sunt rețete ”bune” și predictive. Modurile corecte și 
căile bune depind de copil, de propriul caz dar în mare parte depinde de ceea ce simte și crede mama. Ea 
cu sufletul ei plin de iubire trece peste barierele comunicării și ”presimte” cum trebuie să reacționeze, ce 
trebuie să facă, ce trebuie să spună.  

Doresc tuturor copiilor de pe acest pământ să aibă parte de iubirea de părinți, de iubirea mamei. Aceste 
sentimente să le însoțească pe parcursul vieții și să dea putere pentru a învinge greutățile vieții.  
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ȘAPTE ANI DE EDUCAȚIE PENTRU ADULȚI 
 

ARTICOL REALIZAT DE POTINTEU ANCA, 
 PROFESOR DE LIMBA FRANCEZA LA 

 COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CAMPENI, JUD. ALBA. 
 
Niciodată un copil de trei ani n-o să spună că are trei ani, poate doar o să arate cu degetele după un 

calcul complicat cu adunări și scăderi, o să vorbească cu vorbe de oameni mari, o să-ți spună chiar așa: „Ce 
vrei tu, om mare? Uite, eu vreau să cresc, dar tu, tu ce mai vrei, ești gata crescut, semănat, săpat și curățat, 
mai ai puțin până la recolta finală, deci lasă fiarele, banii și chestia aia enervantă numită serviciu și hai să 
facem o lume pe hârtie, să zburăm cu Mickey Mouse, să ne murdărim sub unghii și să declarăm dragoste 
eternă animăluțelor din pluș, la urma urmei o viață avem și aia de carton înghețat...”  

Niciodată un copil preșcolar n-o să se refere la activitatea lui ca la una educativă, fie ea și la grădiniță, 
și poate acesta e și secretul unei perioade numită adesea „cei șapte ani de acasă” armonioase și împlinite. 
Învățăm cel mai bine când nu știm că învățăm, învățăm cel mai bine după modelul care ne învață, nu după 
materialul „predat”. Copiii din toate timpurile păstrează mirarea aceea candidă prin care ne pun pe noi, 
adulții, în situații dificil de explicat. „Tu de ce nu faci ceea ce îmi spui mie să fac?” De cele mai multe ori 
relația se inversează și adulții sunt cei care primesc lecții de seriozitate și responsabilitate. Cine poate să 
spună că nu a învățat ceva de la un copil? Și, de fapt, ce învață copilul în cei șapte ani de acasă? 

Începând cu vârsta de 0 ani copilul învață cum se face o mamă. O mamă se face din nimic, cu multă 
grijă și mai ales cu renunțare la sine. O mamă se pune la copt la foc mic, iar când e gata, e cea mai bună 
mamă din lume. Apoi mama capătă un nume și devine lumea copilului, la fel cum copilul devine lumea 
mamei. Un copil fără lume ajuns la școală n-o să-și cunoască limitele și va avea falsa impresie că totul îi 
aparține și i se cuvine. 

Când copilul începe să vadă lucrurile și oamenii din jurul lui, învață cum se face o familie. O familie 
se face pornind de la mama și tata, bunici, alte rude, vecini, prieteni, cunoștințe, vânzători, câini, pisici și 
alte animăluțe. O familie se face din orice, cu multă dragoste și mai ales cu grijă pentru ceilalți. Pentru 
familie faci orice, la fel cum familia face pentru tine. Un copil fără ideea de familie se va izola de colegi și 
va reacționa brutal în relație cu ceilalți.  

Când copilul începe să meargă, învață să stea singur în picioare, drept în fața tuturor. Mersul se face 
privind înainte și neregretând pasul făcut, fără să privești înapoi. Mersul se face cu ajutorul familiei, 
acceptând ideea de a cere sprijin când greșești, de a te bucura de fiecare succes. Un copil care nu a învățat 
toate astea, când ajunge la școală va suferi enorm la fiecare eșec și nu va ști cum să se ridice și să meargă 
mai departe. 

Când copilul începe să vorbească, învață să creeze lumi din nimic și să le numească exact ca un mic 
Demiurg bucuros după fiecare realizare. Lumile lui interioare prind viață cu ajutorul tuturor celor din jurul 
său și se dezvoltă exponențial, ieșind de mult de sub control parental. Cursurile de lingvistică ne învață să 
recunoaștem în limbajul primar al nou-născuților punctul de pornire, de formare a limbajului, de la 
reprezentarea mentală la semnificant și apoi la semnificat. Niciun astfel de curs nu te pregătește pentru 
experiența propriu-zisă, pentru momentul în care, nu se știe de unde și cum, vezi născându-se pe buzele 
copilului primele semne de comunicare. Cu siguranță un om de știință din acest domeniu ar putea (neavând 
alte preocupări simultane) să scrie tratate despre cum se naște limbajul. Un copil învață comunicarea din 
nevoie, nevoia de a fi hrănit, adormit, alinat, spălat etc. Un copil care nu știe să-și exprime nevoile, dorințele, 
lăsând să se întrevadă totodată și slăbiciunile, punctele slabe, vulnerabile, la școală va fi un copil neadaptat, 
cu probleme de comunicare și de gestionare a emoțiilor, un copil care va deveni la rândul său un adult 
frustrat de neînțelegerea propriilor sentimente și reacții. 

Când copilul începe să se descurce singur la sarcini ce țin de igiena personală, îmbrăcăminte, 
alimentație, învață să renunțe încet la sprijinul celor apropiați. Renunțarea se face cu problemele și emoțiile 
specifice vârstei, acceptând ideea că mama, familia rămân într-un plan secund, gata oricând să ofere ajutor 
în caz de nevoie. Renunțarea se face cu conștiința propriei persoane, propriei personalități și valori și cu 
încercarea de a-i face și pe ceilalți să vadă, să accepte viitorul adult care s-a încăpățânat să crească de unul 
singur, neținând seama de dorințele și visurile proiectate în el de către familie. Un copil care se valorizează 
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pe sine, ajuns la școală, va vedea și aprecia ceea ce este bun în ceilalți și va contribui astfel la o societate 
inteligentă emoțional, capabilă să-și construiască singură viitorul. 

Îmi pun întrebarea la final, în cei șapte ani de acasă, cine pe cine învață? Cine pe cine educă? Ce 
anume le dă adulților calitatea de educatori, iar copiilor pe cea de educabili? Evident, lucrarea de față nu 
are pretenția de a schimba rolurile, ci doar de a deschide calea unei reflecții asupra caracterului elastic și 
permeabil al educației care, în viziunea unui adult, n-ar trebui să urmeze un drum linear într-un singur sens. 
Cu alte cuvinte, avea și Micul Prinț al lui Saint-Exupery dreptatea lui: oamenii mari nu înțeleg multe lucruri, 
de aceea e nevoie să li se explice mereu. 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

EDUCATOARE POPESCU PAULA ILEANA 
GRADINIȚA GEMENI, JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 
 La baza educației copilului există o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Aceste 

reguli sunt asimilate de viitorii adulți fie prin intermediul părinților, fie prin intermediul căilor de auto-
educare. 

 Fiecare părinte are în vedere oferirea unei educații care să-l facă pe copil să poată ieși în evidență 
prin bunele maniere, prin atitudine și prin caracter însă apare o problema: există o categorie de părinți care, 
într-un fel, dă peste cap evoluția copiilor, ținând în frâu elasticitatea dezvoltării acestora și limitând 
rezultatele unice ale unui drum lung al educației. 

 Noi înșine petrecem foarte mult timp gândindu-ne la părinții care nu oferă atenție și dedicație către 
copiii lor și către buna dezvoltare a acestora, și o facem pe bună dreptate, însă la celălalt capăt al tunelului 
există, de asemenea, o perturbare continuă a educației, unde părintele consideră că dacă nu își protejează 
copilul la fiecare obstacol și dacă nu încearcă să prevină fiecare problema, acesta nu va deveni un adult de 
succes. 

 Încă din primii ani, ne dorim tot ce e mai bun pentru copilul nostru. Nu vrem să meargă la cea mai 
bună grădiniță, ci vrem să ajungă la cea mai bună clasa din cea mai bună grădiniță; nu vrem că acesta să se 
înscrie la diferite cursuri cu activități interesante, ci vrem, pe viitor, ca acesta să fie cel care înființează 
instituțiile care organizează aceste activități. Părinții trăiesc într-o continuă iluzie: iluzia copilului perfect. 
 Suntem oameni imperfecți care doresc să creeze un copil perfect. Este posibil? Sigur că da! Este vital să 
ne învățăm copilul maniere, bună-purtare dar înainte de toate trebuie să ne învățăm copilul să iubească, 
învățându-l ce este empatia, învățându-l să cunoască emoțiile celor din jur și mai ales învățându-l să ia 
atitudine când cei slabi sunt doborâți. 

Copilul perfect este doar un copil imperfect văzut prin ochii părinților săi iubitori, care îi doresc 
binele. 

 Cei 7 ani de acasă sunt anii în care se pun bazele solide pentru formarea noastră că oameni, ceilalți 
ani fiind doar pentru modelarea noastră, așa că este esențial că acești primi 7 ani să fie savurați din plin de 
copii într-o manieră care să le stârnească interesul pentru cultură și dezvoltare. 

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său, apreciază recompensele, dar conştientizează şi semnificaţia pedepsei. 

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltăm mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. E necesar să-l încurajăm să se exprime, să-l lăsăm să termine ce are de spus şi să 
nu îi facem observăţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" 
sau prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 Pe final, trebuie precizat că, lăsând totul la o parte, esențial este să ne bucurăm de copilul nostru, să 
le arătăm dragostea la fiecare pas, să ne bucurăm împreună cu ei de aventură școlii! Într-o bună zi vom 
realiza că au crescut și că am trăit alături de el cei mai frumoși ani: anii copilăriei. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ- 
EDUCAȚIA DE LA PĂRINȚI 

 
 EDUCATOARE: PROF. POTOCEANU TAMARA-NICOLETA 

 PROF. TODOR ANA ZORIȚA 
 UNITATEA: GRADINIȚA “PALATUL FERMECAT” REȘIȚA 

 
 Tinerii parinți știu că această formulă, des folosită în vremea copilăriei lor, nu s-a referit niciodată la 

faptul că un copil și-a petrecut primii șapte ani din viață lângă părinții lui, ci la învățătura pe care a primit-
o de la ei, ea fiind rezultatul conștiinței ca părinții sunt primii și cei mai importanți educatori din viața unui 
copil. Deprinderile de comportament, atitudinile față de ei inșiși, față de ceilalți si față de muncă, formate 
în acești ani, vor sta la baza caracterului viitoarei personalitați. Vor contribui sau nu, depinde de trăsăturile 
care au fost cultivate în copilărie, la reușita în viață a omului în formare, care este copilul.  

 Atunci când un părinte dorește să facă din copilul lui un om care să răzbeascăîn viață, să poată lupta 
cu toate greutațile vieții și să-și păstreze sufletul curat și mintea întreagă până la sfârșit, trebuie să pornească 
de la câteva principii.  

 Trebuie să-și crească copilul ca pe un om liber, dar să-l faca săînțeleagă că libertatea lui încetează 
acolo unde este încălcată libertatea altora.  

 Prin felul de a se comporta și vorbi despre oameni, să-i facă pe copiii lor să-i vadă pe ceilalți asemeni 
lor, uniți prin același destin și legați între ei prin fire nevăzute.  

 Chiar dacă, în unele momente, devin adversari într-o competiție, copiii trebuie săînțeleagăcă un 
adversar nu este un dușman pe care trebuie să-l uraști, ci un competitor care-ți oferășansa de a-ți masura 
forțele cu el și de a te cunoaște mai bine.  

 Prin influența pe care o are asupra copilului lui, părintele trebuie să-l facă să privească viața ca pe un 
lung șir de încercări, pe care nu trebuie să le evite, ci, din contră, trebuie să le treacă. Aceste obstacole ale 
vieții au menirea de a-l căli, făcându-l mai puternic și mai înțelept.  

 Atunci când își crește copilul, părintele trebuie să aibă în vedere că această va ajunge într-o zi adultul 
care va trebui să lupte pentru existența sa. Ca să poată răzbi în viață, copilul sre nevoie de încredere în 
propriile forțe, de responsabilitate. Trebuie să-și cunoască posibilitățile și să nu ceară mai mult decât poate 
oferi, pentru a fi ferit de eșecuri.  

 Tot pentru binele lui trebuie să-i respecte pe cei din jurul lui deoarece conviețuirea cu tot felul de 
oameni poate crea conflicte.  

 În vremurile noastre observăm că buna creșter( în sensul de a vorbi numai când ești întrebat, a lăsa 
locul în autobuz unui om mai în vârstă, a lăsa să intre în fața ta o persoană ma în vârstă, a-ți lăuda adversarul 
într-o întrecere, etc) sunt considerate lucruri depășite și ceea ce contează cu adevărat este numai ,,tupeul”, 
adică opusul celor spuse mai înainte. Dacă însă am înțelege prin acest ,,tupeu” o anumită îndrăzneală în a-
ți rxprima opinia sau a-ți afirma personalitatea fără a-i leza pe cei din jur, atunci aș fi de acord că acesta 
este, în zilele noastre, o condiție a succesului.  

 Cu siguranță acele trăsături, care arată respect față de ceilalți, nu sunt depășite și nu sunt fără rost, 
pentru că ele atrag simpatia celor din jur. Chiar dacă nu sa fac remarcați, există mulți oameni morali în jurul 
nostrum. De aceea, a crește copiii în baza unor principii morale este o datorie a părinților, în primul rând 
pentru că sufletul lor este pur și depinde de noi dacă-i vom face buni sau răi.  

 Cred că dezorientarea părinților este datorată faptului că nu știu care ar fi tipul de om care s-ar 
descurca mai bine în această lume. De aceea mulți iau ca modele cee ace iese în evidență, ce se vede pe 
ecrane sau în viața de zi cu zi. Aceste modele, însă, apar și dispar și,, după ce dispar, nu mai știe nimeni ce 
se întâmplă cu ele. Suntem convinși că fiecare părinte își dorește pentru copilul lui să fie un om realizat, nu 
neapărat din punct de vedere financiar, ci sufletește.  

 De aceea, pe lângăa-l ajuta să-și cunoască capacitățile trebuie să-l ajutăm să-și dezvolte acele 
trăsături de caracter, care să-l facă să nu se rușineze de el atunci când se privește în oglindă, sa să-și poată 
cerceta senin conștiința și să fie împăcat cu el însuși.  

 Primul univers al copilului, contactul său cu lumea este familia. Familia trebuie să fie pământul ferm 
în care puiul de om își va fixa adânc rădăcinile pentru a crește ca un copac puternic, capabil să înfrunte 
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furtunile vieții. Ce înțeleg prin pământul ferm? Doi părinți hotărâți să accepte, fără să se plângă, toate 
greurățile și sacrificiile pe care le presupune creșterea unui copil. Exista în multe familii, până acum câțiva 
ani, ideea că nu trebuie să le arăți copiilor tăi că-i iubești (tradusă prin expresia ,,copii trebuie sărutați numai 
când dorm”) ca să nu se răsfețe și să nu-I mai asculte pe părinți. Eu cred că dragostea față de copii poate fi 
un ajutor în formarea lor, nu o piedică.  

 Dacă atunci când încercăm să-l învățăm să facă un lucru, să-i formăm o deprindere de comportament, 
el nu răspunde cerinței noastre, numai schimbarea tonului vocii, o atitudine mai rece și mai distantă față de 
el, vor fi suficiente să-și dea seama că a greșit și teama de a pierde dragostea părinților săi îl va face să nu 
mai repete acea greșeală. Este mult mai ușor să influențezi un copil care știe că este iubit, decât un copil la 
care s-a strigat de când era mic, față de care părinții nu au avut vorbe bune, deoarece primul are ce pierde 
pe când al doilea nu. Pericolul formării unui copil gen D-l Goe, răsfățat și needucat, nu vine de la 
manifestarea iubirii părinților față de el, ci de la faptul că părinții l-au tratat ca pe o jucărie, s-au amuzat d 
el când era mic, i-au făcut toate poftele, fără să-i ceară nimic, au uitat că ei sunt cei care trebuie să-l învețe 
să se adapteze la lumea în care trăiește, și nu ei să se lase conduși de capriciile copilului.  

 Dacă un părinte va ști să-și laude copilul pentru orice lucru bun( ex: Când vine și spune ,,m-am spălat 
pe mâini, sau mi-am adunat jucăriile, sau am fost cuminte azi la grădiniță și am răspuns când doamna 
educatoare m-a întrebat” etc) el va ști că acestea sunt lucruri bune, deci părintele îi întărește acest lucru prin 
laudă. Dacă încearcă să facă un lucru și nu reușește se prima data, îi arătăm cum trebuie făcut, de câte ori 
este nevoie, iar când reușește îl lăudăm spunându-i ,,vezi că poți”. Acelcopil, care la început nu a crezut că 
va reuși, va prinde curaj și va avea încredere în el.  

 Este mult mai eficient să înveți un copil să facă diferite lucruri dacă scoți în evidență reușitele decât 
dacă îl critici pentru nereușite.  

 Există mulți părinți care, atunci când copilul povestește că a avut o realizare, găsesc imediat un motiv 
să-i taie elanul. De exemplu, un copil care spune că numai el a știut să răspundă la o întrebare pusă de 
educatoare, ar trebui să primească un ,,bravo” din partea mamei. Dacă mama, desi se bucură în sinea ei 
pentru reușita copilului, consider că nu trebuie să-i arate copilului mulțumirea și găsește un motiv pentru 
care să-l critice (de exemplu:,, uite cum ți-ai murdărit pantalonii”) a ratat o ocazie de a întări un 
comportament pozitiv. Lauda este o metodă de impulsionare a copilului, care dezvoltă o motivație pozitivă, 
dă energie copilului, în timp ce critica, în prima fază poate impulsiona, dar prin repetare demobilizează.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PRECUP IOANA MONICA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,VASILE NETEA", DEDA 

 
 De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gândim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special.  

 Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc.  

 Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod.  

Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

 Bebelușul este atașat de mama și de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și exprimate de 
către copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la diverși stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteți observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

 La vîrsta preșcolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea și sunt frumoasa, așa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” 
Astfel va exista o încercare de concordanță între imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine.  

 Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristețe, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Bineînțeles că asta 
nu înseamnă că permanent vom fi stresați de cum vorbim, ne purtăm ori reactionăm la cei din jur, pentru 
că ne va fi foarte greu și chiar ne vom simți obosiți la un moment dat.  

 Însă va trebui să ne impunem anumite restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel încât copilul să poată trage învățăminte atât din situațiile și întâmplările frumoase din viața voastră, 
cât și din cele negative.  

 Este nevoie de insusirea responsabilității de a fi părinți, de a fi permanent conștienți ca cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizeză ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea în 
diverse situații și va fi judecat, acceptat ori nu în societate.  

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât ți negative; 
– bune maniere și comportament; 
– limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre parțile de vorbire); 
– modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

– consecvența în realizarea unei sarcini; 
– concentrare atenției; 
– perseverența în realizarea unei sarcini; 
– alegerea motivelor și motivațiilor atunci cănd vrea să facă ceva.  
Unele din insușirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vietii: 
– spiritul de competiție; 
– altruismul; 
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– cooperarea; 
– atitudinea pozitiva față de diverse sarcini, etc.  
 Iar altele influențează dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi 
încrezător în forțele proprii.  

 Înainte de a judeca o persoana și de a-i pune o etichetă, gândiți-va ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ ă de către ceilalți.  

Sfatul psihologului 
 În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 

facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă 
să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii 
trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite 
copiii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
 Ionescu, M., Educația în familie – repere și practici actuale, Editura Cartea Universitară București, 

2006.  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ ! 
 

PREDA ALINCUȚA VOICHIȚA,  
C. N. ,,ANDREI MUREȘANU” 

 
 Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supară atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasa”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a insușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special. Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este 
considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod. Se numesc „cei șapte ani de-acasa” deoarece copilul își petrece cel 
mai mult timp cu familia, în special până la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra 
lui. Bebelușul este atașat de mama și de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și exprimate de 
către copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la diverși stimuli, 
modul de a răspunde la mediu le puteți observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi. La vârsta preșcolară, 
copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se va identifica cu 
mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea și sunt frumoasă, așa mi-a spus bunica” ori „Tata e 
la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mâncăm tot ce ne dă mami.” Astfel va exista o încercare de 
concordanță între imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine.  

 Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristețe, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Bineînțeles că asta 
nu înseamnă că permanent vom fi stresați de cum vorbim, ne purtăm ori reacționăm la cei din jur, pentru 
că ne va fi foarte greu și chiar ne vom simți obosiți la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite 
restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încat copilul să poată trage învățăminte 
atât din situațiile și întâmplările frumoase din viața voastră, cât și din cele negative. Este nevoie de însușirea 
responsabilității de a fi parinți, de a fi permanent conștienți că cel mic ne supraveghează, ne analizează, 
interiorizeză ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situații și va fi judecat, 
acceptat ori nu în societate.  

Ce pot învața copiii în cei șapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igienă; 
– curațenie și exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; 
– bune maniere și comportament; 
– limbaj corect transmis (fară greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre părțile de vorbire); 
– modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

– consecvența în realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atenției; 
– perseverența în realizarea unei sarcini; 
– alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea sa facă ceva.  
Unele din insușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: 
– spiritul de competiție; 
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– altruismul; 
– cooperarea; 
– atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  
Iar altele influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi 
încrezător în foțele proprii.  

 
Bibliografie: http://www. itsybitsy. ro, www. desprecopii. com 
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EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA DANIELA 
 
Sintagma ,,Cei șapte ani de-acasă” face referire la anii cu cele mai bogate acumulări cantitative și 

calitative. Acum intervine rolul părinților de a se apleca asupra copilului cu dragoste și înțelegere pentru a-
l îndruma și a-l ajuta să se formeze, pregătindu-l pentru vârsta maturității.  

Familia a fost, dintotdeauna, apreciată ca fiind o importantă instituție socială, pentru multiplele funcții 
pe care le îndeplinește. Precum știm, rolul ei în formarea copilului pentru viață este hotărâtor. Bunele 
maniere sunt cartea noastra de vizită. Felul în care ne comportăm are o puternică influență asupra relațiilor 
cu familia, prietenii, colegii, și, în cele din urma, de acest lucru depinde dacă avem sau nu succes în viață. 
Sfidând regulile de politețe, de buna-cuviință în numele cărora suntem apreciați sau disprețuiți, se poate 
cădea în cealaltă extremă, aceea a necuviinței, a grosolăniei. Asemenea comportament poate fi întâlnit 
destul de des și la persoane de la care te aștepți mai puțin. Astfel, se face dovada că familia nu s-a ocupat 
îndeajuns de bine lor educației sau că ei nu acordă atenție deosebită autoeducației.  

 A fi părinte este un dar de neprețuit care cere implicare totală. Nimeni nu se naște învățat, iar 
măiestria de a fi părinte se cizelează pe parcursul vieții. Deși există o tendință destul de extinsă de a acuza 
părinții pentru toate problemele pe care copiii, ulterior tinerii societății, le crează, Thomas Gordon afirmă 
că ,,părinții sunt acuzați, dar nu antrenați.” (2008, p. 9). Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea 
copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt 
situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc. ), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând 
dezvoltarea sentimentului de apartenenţă.  

 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu 
prietenii, înţelegerea normelor sociale, manierele la masă, recunoaşterea greşelilor, tact şi toleranţă.  

În general, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel 
perpetuând atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. ,,Prin repetabilitatea 
zilnică a interacțiunilor, prin comunicarea ce are loc între membrii săi și în măsura în care aceasta are 
loc, familia exercită o puternică influență asupra comportamentului copilului.” (Elena Truța, Sorina 
Mardare, 2007, p. 105). Pentru că primii șapte ani sunt esențiali în formarea caracterului său, copilul trebuie 
ajutat să deprindă obiceiuri sănatoase și maniere elegante. Acum, micuțul învață care sunt principiile și 
valorile după care va trebui să se ghideze în viața, în situații dintre cele mai diverse. Tot acum descoperă 
cum să aibă grijă de corpul și de lucrurile lui, ce este recomandat să mănânce, cum să își ajute părinții și 
cum să se bucure de încrederea și aprecierea oamenilor cu care interacționează.  

Responsabilitatea părinților reprezintă o problemă despre care s-a scris și se va mai scrie. Pentru copii, 
părinții reprezintă modelul acestora, iar relațiile dintre părinți și comportamentul acestora sunt imitate de 
copii. Thomas Gordon afirma: ,,Părinții pot să-i învețe valorile chiar prin faptul că trăiesc în conformitate 
cu ele. Dacă își doresc ca propriii copii să valoreze onestitatea, părinții trebuie să-și demonstreze zilnic 
onestitatea. Dacă își doresc ca propriii copii să valoreze generozitatea, trebuie să fie generoși. Dacă vor 
ca propriii copii să adopte valorile creștine, trebuie să se comporte ei înșiși ca niște creștini. Aceasta este 
cea mai bună cale, poate singura cale, ca părinții să-și învețe copiii propriile valori.” (2008, p. 225).  

 Pentru a le imprima unele valori copiilor, părinții trebuie să își trăiască propriile vieți respectând 
aceste valori, nu obligând copiii să respecte anumite reguli pe care părinții sunt, câteodată, primii care le 
încalcă.  

BIBLIOGRAFIE: 
1. Dima Silvia (1992), Cei șapte ani de acasă, EDP, București  
2. Gordon, Thomas (2008), Manualul părinților eficace, Editura Tritonic, București 
3. Michiela Poenaru (2009), Cei sapte ani de acasa. Codul bunelor maniere pentru copii, Editura 

ePublishers, București  
4. Truță, Elena; Mardar, Sorina (2007), Relația profesor-elevi: blocaje și deblocaje, Editura 

Aramis, București 
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. PREDA IRINA 
SCOALA GIMNAZIALA COMUNA FLORICA 

JUDETUL BUZAU 
 
 La ora de consiliere și orientare la clasa a VI-a, am avut tema pentru acasă, în care elevii mei a trebuit 

să facă o compunere despre însemnătatea acestui clișeu. Nu mare mi a fost mirarea când am descoperit că 
unii dintre ei chiar se simt la școala ca acasă. Le am explicat că școala îi învață noțiuni de gramatică, 
matematică, istorie, dar și despre moralitate, despre spiritul civic, fiind de datoria părinților să-i învețe cum 
să se comporte. Concluzia compunerilor a fost că și școala, asemenea familiei, pun o piatra de temelie la 
formarea unui tânăr responsabil și educat! 

 Am continuat lista activităților care să-i determine să înțeleagă că în școală ei își petrec cea mai mare 
parte din timpul lor, locul unde stau fiecare în bănci, ca fiind camera lor sau întreaga clasă ca și cum ar fi 
casa lor. Le am spus că nu trebuie să și facă patul, ca acasă, ci măcar să mențină ordine în pătrățica lor, să 
ducă gunoiul, să șteargă banca și tabla. Multi dintre ei au mărturisit că părinții nu-i pun să facă nimic în 
propria gospodărie, că ăi lasă în pace. Acest fapt m-a determinat să am prima discuție mai serioasă despre 
cei șapte ani de acasă. De ce șapte? Au fost curioși să întrebe…. Pentru că de acasă trebuie să înceapă 
educația părintească, încă de mici, în care să li se spună că atunci când ceri ceva vei spune un cuvânt magic, 
care doboară munții TE ROG, că dacă cineva te ajută voluntar sau nu, trebuie să-i spui doar MULTUMESC, 
și persoana aceea va aprecia mai mult. Sinceri cum sunt ei, copiii au răspuns că așa fac, mândri de asta și 
au dat și ei câteva exemple elocvente.  

 Elevii cunosc noțiunea, dar o tratează cu superficialitate, nu cred că este chiar așa de important să ai 
cei șapte ani de acasă, mai ales că sunt multe exemple în societate care contrazic noțiunea. Un elev a 
prezentat o campanie din sectorul 3 din Bucuresti,: „FII CU NOI, NU GUNOI”, care arăta cum gunoiul 
nedus unde trebuie ne poate copleși atât prin miros, cât și prin boli, cum un simplu gest spus când trebuie 
îți aduce zâmbetul pe buze. Așadar, teoria o știm toți, practica ne omoară! După aceste exemple au început 
sa fie mai responsabili, atât în școală, cât și acasă. Tineri educați în spirtul civic, vor da o societate curată 
și educată!  

 Generații de a lungul își duc veacul pe acest pământ, care demult nu ne mai aparține, deși ne credem 
stăpâni pe ea, fiecare cu problemele, cu neîntelegerile ei, însă dacă nu se începe de mici să se conștientizeze 
acest fapt, nu putem avea prețentia că suntem o societatea sănătoasă. Nu sunt suficienți cei 7 ani, dar în 
acest interval de timp, pomul mic, copilul, se poate schimba ușor, se poate modela corect și frumos, numai 
că adesea anii aceștia nu mai au valoare când tânărul ajunge să strice într-un an ce a învățat în aceștia șapte, 
intrând în anturaje periculoase sau luând drept exemplu modele negative. Atunci intervine rolul școlii, poate 
mult mai pregnant decât cel al părinților, prin activități extrașcolare, prin implicari în acțiuni de voluntariat 
în diferite domenii social, civic sau ecologic. Școala trebuie să continuue munca părinților, să l determine 
pe tânăr să înțeleagă că nimic nu i se cuvine, că nu este un simplu trecător într-o lume trecătoare. Dacă nu 
mișcam noi mai întâi ceva, nici ceilalți nu o vor face. De aceea, le dau diferite exemple din viața de zi cu 
zi, din situații cu care eu mă confrunt în societate, cu foști elevi care nu își uită profesorul și îl salută pe 
stradă, cu tineri care oferă locul lor unor bătrâni în autobuz, cu liceeni care au ruține și nu sparg semințe 
dând cojile pe jos, etc.  

 E minunat când îi auzi că așa vor face și ei, că nu vor fi exemple negative, dar știu că pentru unii e 
doar vorba de ei. Și ce este de făcut? Să intensificăm, noi cadrele didactice activitățile care să i implice, să 
realizăm studii de caz, să tragem un semnal de alarmă și faptic să schimbăm ceva. Cei șapte ani trec repede, 
copilul nu conștientizează ce face, nu înțelege și nu distinge binele de râu în totalitatea, el copiază și face 
aidoma adulților. Toți copiii sunt fără pată, ceea ce îi strică pe unii este tocmai comportamentul celor din 
jur, ei condamnă faptele rele, dar nu înțeleg de ce se face așa și spun mereu :”NU AI CEI ȘAPTE ANI DE 
ACASĂ!” Adică, asociază propoziția cu lipsa respectului, a unor reguli. Educaţia, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. "Dar educaţia primită în cei 7 de acasă 
depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile 
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pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la 
Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu.  

 În concluzie, cuvintele psihologului Alexandru Pleșea ne induc în realitatea cruntă a societății 
românești: Conceptul de “Cei 7 ani de acasă” nu mai are același înțeles ca pe vremuri, deoarece în cei 7 ani 
de acasă, părinţii îi educă în spiritul competiției cu orice preț, cu idei de genul “dacă pierzi, ești un ratat” 
sau “Băiatul vecinei a luat note mai mari ca tine”. Respectul faţă de oamenii din jur nu mai reprezintă o 
valoare atât de importantă pentru copiii noștri, deoarece noi, adulții, am încetat să le mai spunem asta. 
Astfel, toate sugestiile pe care cei mari le dau celor mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture posibilitatea 
copilului să se implice emoțional într-un anumit aspect. Astfel, crescând, adultul va avea rețineri să-și facă 
așa repede prieteni, să râdă, să se bucure ca un copil, să treacă peste probleme, să se bucure de orice moment, 
așa cum o făcea când era mic”.  
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 ’’CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ !’’ 
 IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 

 
 PROFESOR: PREDA OANA ROXANA 

 LICEUL DE ARTE BALAȘA DOAMNA TARGOVIȘTE 
 JUD. DAMBOVIȚA 

 

În orice societate, familia, joacă rolul cel mai importantnt în formarea și socializarea copilului, 
deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice, sociale 
și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere.  

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului, fiind 
principalul obiectiv al familiei. Un anumit regim igienico sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, 
înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, joc, plimbare, masă. Dar 
copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și școala 
primilor ani în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om 
întreg, ca persoană cu statut social. Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i 
primele repere de orientare în lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din 
natură și din societate. Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, 
exemple de comportament pozitive ca: cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, dispoziția de 
colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil cât și de părinți. Componenta 
afectivă, comunicarea verbală și jocul cu copilul au un rol esențial în relația părinte –copil. Încă de la 
primele cuvinte, propoziții, copilul simte nevoia să transmită părinților întâmplări din viața lui. Dacă acesta 
va fi mereu ocupat, neatent, obosit și evită să-l asculte pe copil, acesta va căuta răspunsurile în altă parte 
sau nu v-a căuta deloc, firul comunicărilor rupându-se. Numai fiind aproape de sufletul copilului, luând 
parte la preocupările lui, părintele devine sfătuitorul, punctul de rezistență și încredere al copilului. Succesul 
relației părinte-copil depinde de dragostea părintească, de iubirea necondiționată care presupune afecțiune, 
înțelegere, asigurarea unor raporturi relaționale juste și echilibrate. Când copilul este iubit este mai ușor de 
disciplinat, de modelat. Fără iubire, copilul va avea dezechilibre emoționale, apărând tulburări în 
dezvoltarea personalității. Mângâierile, cuvintele de încurajare, laudă, blândețea, atmosfera afectuoasă arată 
iubirea. Cu cât legătura emoțională dintre părinți și copil este mai puternică, cu atât posibilitatea unui 
comportament delicvent este mai scăzută.  

 Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic și afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile 
sale forțe, dar va apărea și acel sentiment de rușine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl 
îndrume și să îi arate ce e bine și ce e rău.  

Dacă procesul de învățământ începe cu prima zi de școală, educația începe din prima zi de viață a 
copilului. Din nefericire, mai sunt și replici din partea unor părinți, de genul: ’’lasă-l, e prea mic, nu înțelege, 
ce știe el, mititelul!’’, ’’Când va merge la școală, se va cuminți’’, pentru a scuza purtarea urâtă sau 
dezvoltarea nesatisfăcătoare a copilului. Aceste scuze trădează, de fapt, greșelile educative pe care le fac 
părinții în primii ani de viață ai copilului. Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisaface 
trebuințele copilului. Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei 
înșiși, acest aspect fiind de o importanță enormă. Bunele maniere ale copilului la școală conturează o 
etichetă valabilă pentru toată familia elevului. În afară de aprecierile pe care le va primi de la profesori și 
colegii săi, copilul va dezvolta o stima de sine puternică, un psihic echilibrat și un caracter demn. Așadar, 
modelarea unei atitudini politicoase și dezvoltarea empatiei copilului, capacitatea de a lua în calcul 
drepturile și sentimentele celorlalți sunt două deprindei importante pentru viitorul elev, dar și pentru adultul 
în care se va transforma acesta.  

 În concluzie, se poate spune că ‚’’cei șapte ani de acasă’’ sunt rodul colaborării dintre părinți și 
societate și a modului în care fiecare dintre cele două părți înțelege să-și asume responsabilitatea care îi 
revine. Dacă părinții sunt cei care modelează caracterul și personalitatea copilului prin mediul de viață pe 
care îl creează pentru acesta, societatea, la rândul ei are datoria să vină în întâmpinarea părinților și să le 
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ofere sprijin pe măsura nevoilor lor, astfel încât educația timpurie să își îndeplinească scopul și să constituie 
punctul de pornire a unei vieți fericite și împlinite, contribuind la dezvoltarea copilului și la transformarea 
sa într-un adult responsabil, echilibrat, conștient de sine și de propria sa valoare.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ ȘI EDUCAȚIA PĂRINȚILOR 
 

 ED. PREDATU NICOLETA ILMA 
 ȘCOALA GIM. DRĂGĂNEȘTI DE VEDE, TELEORMAN 

 
 În orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului. Părinții joacă 

cel mai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor a personalități.  
Familia reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și 

sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare.  
Acest cadru al familiei este primul său intermediar în relațiile cu societatea. Și, de asemenea, 

constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale.  
Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în evoluția și dezvoltarea psihologică a copilului. Este 

adevarat că rolul mamei este mult mai important si mai complex, însă și cel al tatălui este bine definit.  
În primii ani de viață copilul este dependent de membrii care formează familia, în special de părinți.  
Acest fapt reprezintă o etapă importantă în ciclul său de viață. Deoarece în această perioadă sunt 

dobândite principalele motivații și deprinderi ale viitorului adult.  
În familie copilul are parte de primele lecții de viață. Părinții sunt cei care îi oferă un prim model de 

învățare.  
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului.  
Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu familia, 
prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele educative ale 
societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să 
întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional.  

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu 
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional.  

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni eduTot în 
familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că trebuie 
să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, 
educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură 
corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. 
De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care 
sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate 
realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. cative între factorii educaţionali.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR PRIHOI ANA-LUCREȚIA  
 COLEGIUL NAȚIONAL “I. M. CLAIN” BLAJ-ALBA 

 
 „Pentru fiecare familie bijuteria cea mai de preț ar trebui să fie copilul....  
 Calitatea de om se naște din iubire a cărei unică măsură este conștiința morală”.  
 Ion Vulcănescu 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale 
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume 
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
 - deprinderi de autoservire; 
 - ordine; 
 - igienă; 
 - curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
 - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
 - bune maniere și comportament în diverse situații; 
 - limbaj corect transmis;  
 - modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ; 
 - consecvența în realizarea unei sarcini; 
 - concentrarea atenției; 
 - perseverența în realizarea uneri sarcini; 
 - alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
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comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 Familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a 
lucrurilor, educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familie și pe 
genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume -omul de caracter”.  
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OPŢIONAL 
CEI 7 ANI DE ACASA 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PRIPON CIPRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ I. AGÂRBICEANU BUCIUM 
 
ARGUMENT 
 Pornind de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să 

calculeze, ci şi la învăţarea felului cum să se comporte cu persoanele din jur, am ales introducerea unei 
activităţi opţionale care să pună bazele unui comportament adecvat.  

 Prezentul opţional are ca scop principal promovarea unui dialog, a unei comunicări între copiii din 
grădiniţă şi a unui comportament civilizat. Sunt copii bine crescuţi, care ştiu să se poarte şi să vorbească 
frumos, în preajma cărora este o plăcere să te afli.  

 Cei care nu şi-au însuşit de mici un comportament adecvat vârstei, vor fi respinşi de colegi, vor 
deveni răi şi se vor afla în permanent conflict cu cei din jurul lor.  

 Pentru a nu face parte dintre aceştia, învăţăm să ne purtăm civilizat, fapt ce reprezintă o carte de 
vizită cu care vom deschide mai uşor uşile bunăvoinţei celorlalţi.  

 
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI IMPLICATE 
- Educaţie pentru societate; 
- Educarea limbajului; 
- Educaţie muzicală; 
- Cunoaşterea mediului înconjurător; 
- Activităţi practice şi elemente de activitate casnică.  
 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

• Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

• Conceptul de sine 

• Autocontrol și expresivitate emoțională 

• Activare și manifestare a potențialului creativ 

• Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

• Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat 

• Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

 
COMPORTAMENTE VIZATE: 
• Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare 

• Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristice specifice 

• Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional 

• Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 
povestiri creative 

• Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 
(comunicare expresivă) 

• Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 

• Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător 

• Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 

• Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 
- Observarea sistematică a comportamentului copiilor; 
- Probe practice; 
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- Acordarea unor diplome pentru rezultatele obţinute; 
- Concursuri.  
 
BIBLIOGRAFIE 
- Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar; 
- Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii;  
- Culegere de poveşti şi poezii pentru grădiniţă.  
 
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR  
 

Nr. crt.  Obiective operaţionale Tema activităţii şi mijlocul 
de realizare 

Strategii 

1.  - să participe activ la discuţie şi să se 
exprime în propoziţii; 

“Ce înseamnă să ne purtăm 
frumos?”(discuţii libere) 

Conversaţia  
Explicaţia 

2.  - să recite corect şi expresiv 
versurile şi să reţină mesajul 
transmis prin intermediul poeziei; 

“Un copil politicos” 
(memorizare) 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Explicaţia 

3.  - să-şi însuşească şi să folosească 
formulele de politeţe; 

“Cuvântul fermecat” 
(lectura educatoarei) 

Povestirea 
Conversaţia 
Imagini 

 4.  - să servească gustarea în linişte; 
- să mănânce frumos şi îngrijit; 

“Poftiţi la masă!” 
(joc exerciţiu) 

Explicaţia 
Exerciţiul 
Farfurii etc 

5.  - să se comporte civilizat în prezenţa 
musafirilor; 

“Primim musafiri” 
(joc de rol) 

Explicaţia 
Jocul 
Conversaţia 

6.  -să-şi însuşească anumite conduite 
atunci când o persoană îşi serbează 
ziua; 

“E ziua prietenului meu!” 
(joc exerciţiu) 

Conversaţia 
Explicaţia 
Jocul 

7.  - să audieze cu atenţie textul, să 
extragă ideile principale ale 
acestuia; 

“Vizită”, de I. L. Caragiale 
(lectura educatoarei) 

Povestirea 
Conversaţia 

8.  - să se exprime în propoziţii corecte 
din punct de vedere gramatical; 
- să participe activ şi cu interes la 
convorbire; 

“Cum mă comport la 
grădiniţă?” 
(convorbire) 

Conversaţia 
Explicaţia 

9.  - să exemplifice prin propoziţii 
corecte reguli care trebuie respectate 
în timpul servirii mesei; 

“Politeţea la masă” 
(lectură după imagini) 

Conversaţia, 
Explicaţia 
Exerciţiul, Fişe 
Creioane colorate 

10.  - să recite corect şi expresiv 
versurile; 
- să ocrotească micile vieţuitoare; 

“Gândăcelul” 
(memorizare) 

Exerciţiul 
Conversaţia 

11.  - să lucreze frumos şi îngrijit; 
- să ducă lucrul la bun sfârşit; 

“Confecţionăm felicitări 
pentru cei dragi” 
(activitate practică) 

Exerciţiul, 
Explicaţia 
Demonstraţia 

12.  - să aleagă imaginea corectă şi să 
motiveze alegerea făcută; 

“Aşa da, aşa nu” 
(joc didactic) 

Conversaţia, Jocul 
Planşe ilustrative 

13.  - să-şi însuşească regulile ce trebuie 
respectate-n mijloacele de transport; 

“Politeţea în mijloacele de 
transport” 
(joc didactic) 

Conversaţia 
Explicaţia 
Jocul 

14.  - să reţină mesajul poeziei; 
- să recite versurile; 

“O faptă bună” 
(memorizare) 

Conversaţia 
Exerciţiul 
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15.  -să satirizeze prin versuri şi cântece 
aspecte negative din 
comportamentul copiilor şi să le 
aprecieze pe cele morale; 

“Fapte bune, fapte rele” 
(scenetă) 

Explicaţia 
Jocul 

16.  - să-şi însuşească formulele de salut 
şi să le folosească adecvat; 

“Obiceiuri bune” 
(memorizare) 

Conversaţia 
Jocul 
Explicaţia 

17.  - să aibă o ţinută curată; 
- să precizeze prin exemple 
modalităţi de menţinere curată a 
hainelor, a mâinilor, etc; 

“Ce înseamnă să fii curat?” 
(convorbire) 

Braistorming 

18.  - să audieze cu atenţie textul şi reţină 
ideile principale ale acestuia; 

“Murdărel şi Curăţel şi mulţi 
alţi copii la fel” 

Povestirea 
Conversaţia 

19.  - să recunoască principalele obiecte 
de igienă personală; 

“Ghici ghicitoarea mea!” 
(dezlegare de ghicitori) 

Conversaţia 
 

20.  - să descrie mişcările mimate; “Spune ce face!” Jocul, Conversaţia 
21.  - să manifeste compasiune faţă de 

persoanele aflate în dificultate; 
- să aprecieze efortul părinţilor de a 
le oferi un trai lipsit de griji.  

“Fetiţa cu chibrituri” 
(lectura educatoarei) 

Povestirea 
Conversaţia 
Imagini cu scene 
din poveste 

22.  - să participe cu interes la activitate 
şi să intre în pielea personajelor; 

“Iedul cu trei capre” 
(dramatizare) 

Jocul 

23.  - să-şi însuşească formulele prin 
care îşi cer scuze atunci când 
greşesc; 
- să-şi recunoască greşelile; 

“Când îmi cer scuze şi de 
ce?” 
(convorbirea) 

Conversaţia 
Explicaţia 

24.  - să coopereze cu ceilalţi;  
- să ţină cont de părerile celorlalţi; 

“Cum mă port la grădiniţă” 
(joc- exerciţiu) 

Conversaţia 
Jocul 

25.  - să reţină versurile şi mesajul 
poeziei; 

“Să ne comportăm civilizat!” 
(memorizare) 

Conversaţia 
Explicaţia, 
Exeriţiul 

26.  - să salute şi să se prezinte atunci 
când vorbeşte la telefon; 

“Primim un telefon!” 
(joc de rol) 

Jocul 
Conversaţia 

27.  - să audieze textul şi să reţină ideile 
acestuia; 

“Supărarea Ralucăi” 
(povestire) 

Povestirea 
Conversaţia 
Imagini din poveste 

28.  - să recite versurile şi să reţină 
mesajul poeziei; 

“Cine nu se spală” 
(memorizare) 

Conversaţia 
Exerciţiul 

29.  - să comenteze câteva situaţii de 
comportare civilizată şi necivilizată 
când participă la spectacole; 

“La teatru” 
(convorbire cu suport 
intuitiv) 

Conversaţia 
Imagini 

30.  - să aplice corect regulile de 
circulaţie şi normele morale; 

“Greşeala Cuminţicăi” 
(lectura educatoarei) 

Carte cu poveşti 
Povestirea 

31.  - să rezolve corect fişa de lucru;  Evaluare finală Exerciţiul, Fişe 
Creioane colorate 

32.  - să participe cu interes la activitate; “Cine ştie răspunde!” 
(concurs) 

Conversaţia 
euristică 
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 IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 
GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR PRODAN LUMINIȚA 

 
Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece pregătirea 

pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă 
o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum formesză baza modului 
de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate 
de copii.  

Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 
răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare 
eficientă cu grădiniţa.  

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o 
şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, 
copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, 
familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil.  

Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea poate 
oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. 
Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei şi 
întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu 
copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de 
personalitatea, temperamentul şi stilul său.  

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este 
condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o sursă 
principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia 
copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, 
climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte.  

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare 
a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat. 
Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosă toate ocaziile pentru a comunica 
cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa 
şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi 
preferinţele lor.  

Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele familii pot 
veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea participa la activităţile din 
grădiniţă, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi.  

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, va 
identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile 
care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse activităţi propuse. 
Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă" şi „la grădiniţă". 
În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se poate centra pe 
observaţiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi 
îi poate oferi diverse materiale pentru aşi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. De aceea 
aceste întâlniri au un profund caracter de confidenţialitate.  

O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă. Uneori familiile se simt 
intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că aceasta este „aria" de influenţă aparţinând exclusiv 
educatoarelor. Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în sala de clasă oricând doresc. 
Atenţia personală arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice stânjeneală. Părinţii pot asista la activităţile 
desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi de comunicare eficienţă cu aceştia şi modalităţi 
de soluţionare a situaţiilor de criză. Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge 
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să cunoască şi să respecte munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau 
despre problemele pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa mai multe şi vor înţelege 
mai bine modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continuie 
acasă activitatea educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările care îi 
frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie cu ceilalţi. 
Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se va simţi securizat 
de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se va face un transfer 
de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea amenajării spaţiilor, a 
comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context decât cel de acasă.  

Acolo unde spaţiul o permite se poate amenaja o cameră rezervetă familiei sau măcar un colţ în care 
se pot afişa lucrările copiilor sau poze ale acestora din timpul activităţilor precum şi informaţii utile pentru 
educarea copiilor acasă, pliante despre cursuri şi concursuri pentru copii. Aici ei se pot întâlni cu alţi părinţi, 
analiza şi aprecia munca copiilor, pot citi informaţiile expuse la avizier. De obicei acest spaţiiu se poate 
amenaja pe holul grădiniţei. Acest spaţiu poate conţine şi cărţi de specialitate despre dezvoltarea copiilor şi 
despre educaţia parentală pe care părinţii să aibă posibilitatea să le împrumute.  

Întrunirile şi întrevederile familiale sunt o componentă importantă a parteneriatului grădiniţă-familie. 
Există câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de consultanţă, cele ale grupurilor de opinie 
şi dialog, întâlniri informale şi cele organizate cu ocazia unui eveniment special.  

Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu părinţii săptămânal pentru 
a discuta despre proiectele tematice desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă ambele părţi. Pentru 
că aceste întruniri sunt destinate părinţilor subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceştia. Întrunirile 
vor f i  benefice numai dacă se axează pe problemele care îi preocupă pe părinţi care nu vor participa dacă 
nu le vor găsi interesante şi utile. De aceea este necesar ca educatoarea împreună cu familiile să descopere 
care aspecte îi interesează şi vor stabili data întâlnirii. Educatoarea află care sunt interesele familiei prin 
întâlnirile informale sau prin intermediul chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte 
pot f i  prezentate de o manieră mai formală, aşteptându-se şi o replică din partea părinţilor. Alte aspecte cer 
un mai mare grad de participare, familiile putând în acest caz să-şi practice abilităţile şi experienţa. 
Educatoarea va concepe o planificare a activităţilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi incluzând teme 
generale dar şi particulare la sugestia părinţilor.  

Grupurile de susţinere şi dialog se formează de obicei din dorinţa comună a câtorva familii care vor 
să dezbată împreună un subiect. Adesea după o întrunire, câţiva părinţi vor dori să dezbată anumite subiecte 
sau să afle mai multe date. Familiile cu un interes specific sau cu necesităţi deosebite se pot întruni şi susţine 
reciproc, schimbând opinii, sugestii şi resurse. Aceste grupuri de opinie pot f i  formate din: taţi, părinţi 
unici, părinţi ai copiilor cu diferite deficienţe, părinţi tineri, mame. Educatoarele ar trebui să susţină aceste 
eforturi oferind informaţii de specialitate. Medierea educatoarei şi spaţiul pus la dispoziţie pentru derularea 
acestor activităţi consolidează abilităţile parentale, valenţa participativă în viaţa copilului şi dezvoltă un 
sentiment de apartenenţă la comunitatea grădiniţei, generând implicare în viaţa instituţiei.  

Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare activă în cadrul 
tuturor aspectelor importante ale programului educaţional. În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre: 
participarea familiei, comunicarea educatoare-părinţi, implicarea comunităţii, organizarea de evenimente 
sociale, strângerea de fonduri, organizarea unor excursii.  

Educatoarea poate să propună părinţilor un program de vizite la domiciliu, dar acestea trebuie să apară 
în plan doar după consolidarea relaţiei de încredere dintre părinte şi educator. Vizita la domiciliu este 
investită adesea cu un puternic rol evaluativ, care se adresează părintelui şi este destul de dificil să accepte 
acest lucru. Important este ca părintele să nu resimtă aceste vizite ca abuzive, ci ca modalităţi de colaborare 
partenerială, pentru a determina un răspuns cât mai adecvat nevoilor de dezvoltare ale copilului lor.  

Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări care costituie un 
prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii se pot implica în 
desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor mini petreceri 
pentru copii la sfârşitul acestori serbări.  

Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna 
colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului.  
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MANNERS MAKE MAN/ COMPORTAMENTUL ÎL FACE PE OM 
 

PROF. PROTOPOPESCU FLORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” 

DOMNESTI/ ARGES 
 
 Manierele vin mai mult din inimă, pentru că se referă la amabilitate și bună-cuviință, nu la un anumit 

set de reguli. Respectul, bunătatea și considerația față de sentimentele celuilalt reprezintă baza bunelor 
maniere. Astfel, devii un cetățean potrivit al societății, te vei potrivi precum o piesă într-un puzzle.  

Manierele sunt conștiința sensibilă a sentimentelor altora, iar dacă ai această conștiință, ai maniere 
bune.  

Bunele maniere reprezintă ceva din interior – un simț înnăscut al considerației pentru ceilalți și respect 
față de sine.  

„Manners make man”(Comportamentul îl face pe om) – este celebra inscripţie gravată pe faţada 
clădirii de la New College din Oxford, care cuprinde în câteva cuvinte cea mai de preţ calitate pe care 
trebuie să o aibă fiecare om, aceea de a fi manierat.  

Bunele maniere trebuie să facă parte din programul de educaţie al oricărui copil. Bunele maniere îl 
ajută pe copil să-şi dezvolte simţul respectului de sine şi încrederea în propria persoană. Felul în care 
foloseşte cuvintele are efect asupra oricărui gen de relaţie pe care o are. Pregătit încă de mic în acest sens, 
el va deveni o persoană adultă manierată, iar gesturile de politeţe şi respect vor constitui un reflex, vor 
veni ca ceva firesc în comportamentul cotidian.  

Manierele sau eticheta reprezintă cartea de vizită a fiecărui individ în societate. Îi percepem pe cei 
din jurul nostru prin prisma gesturilor lor în diferite situaţii: la masă, pe stradă, în sălile de spectacol, acasă, 
etc. Fiecărei circumstanţe îi corespunde un set de “reguli”. A avea bune maniere înseamnă: 

• să avem o ţinută şi un limbaj impecabile; 
• să ne comportăm cuviincios cu cei din jurul nostru; 
• să fim politicoşi şi agreabili; 
• să ne respectăm pe noi înşine şi pe cei din jurul nostru; 
• să fim capabili să ne stăpânim emoţiile şi impulsurile; 
• să dăm dovadă de încredere şi onoare; 
• să fim concilianţi, să ştim să aplanăm conflictele şi să le evităm; 
• să ne stabilim şi să respectăm propriile noastre principii morale; 
• să deţinem simţul responsabilităţii; 
• să fim diplomaţi, să ştim să acţionăm în orice situaţie; 
Micuţii sunt determinaţi să descopere singuri faptul că stăpânesc deja o parte din bunele maniere 

şi să se convingă că restul nu sunt greu de învăţat.  
 Pornind de la aceste consideraţii şi de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l 

învăţa să scrie, să citească şi să calculeze, ci şi la învăţarea felului în care trebuie să se comporte cu ceilalţi, 
bunele maniere vor contribui astfel la formarea unor generaţii mai bune, pentru o lume mai bună.  

”Bunele maniere nu sunt lucru de puţină însemnătate, ci rodul unei firi nobile şi-al unui spirit cinstit.” 
(Emerson) 

 
Bibliografie: Didactic. ro 
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PARENTINGUL ȘI EDUCAȚIA COPIILOR 
 

PROF. PRUNĂ MIOARA 
GRADINIȚA CU P. P. NR. 7 

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 
 
Mulți părinți consideră educația copiilor ca fiind datoria exclusivă a instituției de invățământ. 

Adevărul este că educația începe încă din prima zi de viață a copilului și este un proces continuu care se 
desfășoară treptat și în strânsă legătură cu etapele de dezvoltare ale acestuia. Prin urmare, educația începe 
acasă, părinții având cel mai important rol în transmiterea ei și se continuă/aprofundează de către 
educator/profesor în domeniul educațional.  

 Auzim, din ce în ce mai des, vehiculându-se expresia ,,cei șapte ani de acasă’’, care se referă tocmai 
la modul în care părinții își pun amprenta asupra copilului în acești primi ani de viață și care este definitorie 
pentru formarea lui ca adult. Educația nu ține doar de instituția de învățământ sau de pedagog și nu este 
doar de natură intelectual-cognitivă ci și de natură socială și psihologică.  

Misiunea de educatie a copiilor nostri nu se afla doar in mainile scolii. Parintii trebuie sa inteleaga ca 
chiar si inainte de gradinita - exista o scoala numita ACASA, locul in care un copil invata etica de baza si 
conduita primara de viata.  

Bineinteles si in Romania, ca si alte tari - parintii isi doresc invatatori si profesori de calitate care sa 
le educa si ghida copilul catre scoli superioare si ulterior catre succes in viata. Atentia si importanta pe care 
o dau parintii SCOLII este deci de inteles - si tocmai de asta, vedem zilnic dezbateri in presa romaneasca 
despre invatamantul romanesc - ba ca nu sunt manuale, ba ca scoala nu e buna, ba ca profesorii nu sunt 
buni. Realitatea este insa aceea ca majoritatea parintilor fac prea putin pentru a contribui la succesul scolar 
al copilului.  

Specialiștii sunt de părere că părinții implicați în educația micuților vor primi din partea acestora 
rezultate satisfăcătoare și o atitudine pozitivă în ceea ce privește procesul educațional. Pentru a iniția acest 
proces și mai ales pentru a menține viu acest proces, părinții trebuie să fie foarte atenți la comportamentele 
copiilor și să intervină încă de la bun început în educarea acestora. Din păcate, mulți părinți, din motive 
subiective, trec cu vederea anumite stări nepotrivite, purtări urâte ale copiilor, considerându-le 
,,trecătoare’’, normale, inofensive sau puerile. Aceste scuze ale părinților care acoperă dezvoltarea 
neuropsihică nesatisfăcătoare a copiilor, au drept consecință afectarea procesului educațional.  

De cele mai multe ori, părinții sunt de părere că ceea ce ei iartă, trec cu vederea, corectează 
educatorul/profesorul și astfel ușor-ușor, procesul de educație al copilului se îngreunează și devine din ce 
în ce mai dificil de modelat. Din acest motiv, este important ca părinții să favorizeze procesul de educație 
al copilului, oferindu-i un climat familial pozitiv, în care predomină dragostea, afecțiunea. Părinții, și nu 
doar ei, ci și ceilalți membri ai familiei (surori, frați, bunici, etc) trebuie să știe să fie și autoritari și să-și 
impună respectul față de cei mici. Totodată, este important ca ambianța familială să fie echilibrată, relația 
dintre părinți să fie una armonioasă, bazată pe dragoste și înțelegere, pentru a oferi copiilor, un exemplu 
pozitiv de comportament. În funcție de relațiile din familie se formează diferite atitudini ale copiilor față 
de oameni, de mediul în care trăiesc și astfel se conturează caracterul și conduita lor. Parintii trebuie sa 
realizeze ca ei sunt cei care impart cu profesorul succesul sau insuccesul copilului la scoala.  

Iar realitarea incepe de la parinti si maniera de educatie pe care o abordeaza acasa.  
Si parintii au teme in punerea bazei educatiei copilului 
- sa petreaca timp de calitate cu copilul oferindu-i dragoste si suport emotional ne-conditionat; 
- sa joace joculete educative - care pun bazele educatiei primare: invatarea literelor si numerelor, a 

figurilor geometrice; 
- sa il ajute la teme - cand e cazul; 
- sa ''fie acolo" In cazul parintilor care, din motive economice - pleaca in alta tara la munca si isi lasa 

copiii in grija altor persoane - datele statistice despre succesul scolar al copiilor nu sunt deloc incurajatoare.  
Raportul OECD despre educatia copilului numit: Hai sa le citim o poveste: parintele, un factor 

esential in educatia copilului (Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education) - a 
concluzionat ca parintii joaca un rol critic in educatia si succesul ulterior al viitorului adult. Este extrem 
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de important ca educatia de ACASA sa inceapa de timpuriu prin cartilcele si jocuri sau jucarii 
inteligente si educationale.  

La adolescenta este important ca parintii sa discute cu copilul - ACASA - despre chestiunile actuale 
politice si sociale care au loc in societate - pentru ca aceste discutii sunt extrem de importante in procesul 
de a intelege cum functioneaza societatea.  

Raportul OECD concluzioneaza ca acesti copii ai caror parinti ii implica in astfel de discutii - 
sunt mult mai motivati sa isi continue educatia, au rezultate academice mai bune si reusesc sa isi 
gestioneze mai bine timpul in folosul procesului educational.  

Uneori, parintii nu sunt echipati cu cunostintele necesare pentru a-i ajuta pe copiii lor sa obtina note 
bune si mai mari. Exista, de asemenea, cazuri in care parintii au devenit prea ocupati pentru a-si mai invata 
copiii acasa. Ei bine, atunci parintii trebuie sa fie constienti de importanta meditatorilor care pot ajuta 
copilul in orele extrascolare.  

Din fericire, multe scoli si licee au programe si evenimente care ii includ pe elevi, precum si pe 
parintii lor intr-o experienta utila de invatare.  

Între timp, timpurile s-au schimbat si la fel ar trebui sa fie si cu tehnica de educare a copiilor. 
Asigurarea succesului academic al unui copil nu reprezinta datoria doar a profesorilor si a scolilor, ci si a 
parintilor. Acestea fiind spuse, parintii ar trebui sa se implice in intregul process al educatiei.  

Rezultate proaste la scoala ale copilului, obezitatea infantila sau lipsa activitilor sportive - sunt efecte 
directe ale unui parenting ineficient. Rezultatele nu pot fi deloc imbucuratoare pentru ca ele pot duce la 
hartuire, consum de materiale pornografice sau violenta.  

Copiii sunt foarte diferiți, din toate punctele de vedere, ei pot fi timizi, izolați, stingheri sau deopotrivă 
gălăgioși, curioși, deschiși. Ei sunt introverți sau extroverți, voinici sau delicați, vorbăreți sau tăcuți. Cert 
este că fiecare dintre acești copii reprezintă imaginea vie a educației primite acasă, educație a cărei amprentă 
se observă cu ușurință în comportamentul copilului în mediul educațional.  

“Educația este ceea ce rămâne dupa ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală”. (Albert Einstein)  
 
Bibliografie: 
5. Ion Drăgan, Pavel Petroman, Dorina Mărgineanțu, Educația noastră cea de toate zilele, Editura 
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6. David M. Robinson, Eu și relațiile mele-Manualul profesorului, Asociația ,,Alege Viața” Editura 

T., București 2003  
7. Constantin Cucoș și colaboratorii, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade 

Didactice, Editura Polirom, Iași 1998  
8. Adrian Neculau și colaboratorii, Psihopedagogie (pentru examenele de definitivat și gradul 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR, ANIȘOARA PRUNARU 
LICEUL TEORETIC “ION CREANGA” TULCEA 

 
În primii șapte ani de acasă, mediul familial își pune amprenta în mod deosebit asupra stăpânirii 

regulilor gramaticale. De exemplu, atât adulții, cât și copiii își modifică felul de a vorbi în clipa în care se 
adresează bebelușilor. Sunt ajustări lingvistice utile care sunt caracteristice stilului de limbaj infantil. Prin 
folosirea limbajului infantil, părinții îi ajută pe copii să învețe să vorbească. De ce? Întrucât cei mici sunt 
atrași de intonațiile vocii, de expresivitatea ei, de timbrul vocii mamei sau a tatălui, de jovialitatea 
pronunțării cuvintelor. Încă de la început mamele li se adresează copiilor în propoziții scurte, de 2 – 3 
cuvinte, folosind o pronunție foarte clară, cu foarte puține greșeli gramaticale. Spre exemplu, capacitatea 
de a face deosebire între foneme, când facem referire la dezvoltarea fonologică, este mult ușurată de acest 
limbaj infantil prin care mamele li se adresează bebelușilor lor.  

Când se apropie de vârsta de 2 ani, copiii încep să combine două sau mai multe cuvinte. Însă, de cele 
mai multe ori, ei folosesc aceeași expresie, când, de fapt, vor să arate sensuri diferite. Foarte importante, în 
aceste circumstanțe, sunt obiectele care constituie universul de fiecare zi al copilului, întrucât doar astfel 
părintele își poate da seama ce dorește copilul să spună. Totodată, tot în primii ani de viață petrecuți în 
sânul familiei, toate încercările copiilor de a comunica sunt în strânsă legătură cu dezvoltarea lor cognitivă.  

Copiii de 3 ani au capacitatea de a deduce înțelesul unui cuvânt, chiar dacă l-au auzit numai o dată. 
Acest proces poartă denumirea de fast-mapping. Cei care apelează la fast-mapping de nenumărate ori sunt 
preșcolarii, atunci când urmăresc, de exemplu, o emisiune pentru copii sau un film de desene animate la 
televizor. Cuvintele noi folosite de personaje sunt cuvintele pe care preșcolarii le învață foarte repede, ceea 
ce presupune din partea lor o sarcină mentală dificilă.  

Sunt foarte importante, în primii ani din viața copiilor, rolurile pe care le au părinții în cadrul 
procesului de învățare a cuvintelor, dar importantă, în aceeași măsură, este și interacțiunea sociocognitivă 
dintre copii și părinții acestora. Dorind binele copiilor lor, părinții sunt mai sensibili la interesul, la atenția 
copilului lor. În ceea ce privește interacțiunea părinți – copii, părinții le vorbesc copiilor, mai mult, despre 
acele obiecte față de care cei din urmă manifestă o atenție sporită. Dacă părinții apreciază corect care este 
obiectul asupra căruia copiii lor își concentrează atenția, cei din urmă vor învăța foarte bine noi cuvinte. De 
cele mai multe ori, chiar dacă sunt mici, copiii au capacitatea de a face legătura între vorbele părintelui și 
un obiect anume. Ca urmare, învățarea limbajului nu este ghidată întotdeauna de către părinți.  

O altă etapă în dezvoltarea lingvistică a copiilor, etapă ulterioară învățării primelor cuvinte de către 
aceștia, o reprezintă combinarea, asocierea lor în vederea transmiterii unei idei. În sânul familiei, copilul 
învață să îmbine câte două cuvinte pentru a forma propoziții de tipul “Gata lapte”. Pe măsură ce cresc, ei 
încep să se exprime în formulări mai sofisticate, cum ar fi, de exemplu, formele de plural ale unor cuvinte.  

Următoarea etapă a dezvoltării gramaticale o reprezintă vorbirea telegrafică. Propozițiile încep să 
conțină trei, patru sau mai multe cuvinte, dar acestea sunt rostite de către copil trunchiat asemeni unor 
mesaje telegrafice. Tipul acesta de vorbire dispare treptat, pe măsură ce copiii își dezvoltă exprimarea și își 
îmbogățesc vocabularul cu cuvinte din vocabularul părinților.  

Tot în mediul familial, la procesul de învățare se adaugă puterea exemplului și feedbackul. Pentru a 
comunica eficient, copiii trebuie să învețe să-și exprime nevoile, dorințele, ca să se facă înțeleși de ceilalți, 
trebuie să înțeleagă ce spun părinții, alte persoane. De asemena, ei învață regulile bunelor maniere, intră în 
contact cu felul de a fi la oamenilor, capătă deprinderi de mânuire a unor instrumente. În familie se formează 
caracterul, comportamentul viitorului adult.  

În ultimii ani, conform studiilor de specialitate, s-a constatat o schimbare majoră în studiul dezvoltării 
limbajului. Există destule diferențe individuale care se reflectă în felul în care copiii abordează învățarea 
limbajului. O primă diferență ar fi cea referitoare la dimensiunea vocabularului de început al copiilor sau 
ritmul în care aceștia învață cuvinte sau între tipurile de cuvinte care intră în componența vocabularului de 
început. Astfel, studiile au demonstrat că există copii care învață mai întâi substantive comune, în mod 
deosebit acele substantive care denumesc obiecte. Ei le folosesc pentru etichetarea diferitelor lucruri. În 
acest caz, vorbim despre copii care au un stil referențial. Dar există și copii care pun mai mult accentul pe 
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limbaj pentru a-și exprima sentimentele și nevoile. Vocabularul lor cuprinde mai multe formule sociale și 
pronume. În acest caz, acești copii sunt caracterizați de un stil expresiv.  

Dezvoltarea limbajului copiilor în cei șapte ani de acasă este afectată de o serie de factori contextuali, 
cum ar fi: caracteristicile familiei – familie cu ambii părinți, familie monoparentală, copii crescuți de bunici, 
copii din centre de plasament și plasament familial, expunerea la texte scrise sau la alte tipuri de media, 
cadrul social, economic și cultural în care trăiește copilul. Există copii care își dezvoltă limbajul la un nivel 
mai mic sau cu întârziere din cauza faptului că membrii familiei vorbesc cu ei incorect și deloc des, dar 
există și copii care învață să vorbească o limbă străină încă de mici – comunică și înțeleg noțiuni de bază.  

 
Bibliografie 
1. Harwood, Robin; Miller, Scott A. ; Vasta, Ross, 2010, Psihologia copilului, Editura Polirom Iași; 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. PRUTEANU DANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA CLEJA, GRADINIȚA CU P. N. NR. 1, CLEJA 

JUD. BACAU 
 
Sintagma „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte 
în bună măsură viitorul adult.  

În special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei persoane ori a unui copil, 
de foarte multe ori ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-acasă”. 
Spunem astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori reguli de 
politețe.  

Aceasta expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Aceasta perioada de timp este considerată una din perioadele de 
intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de 
memorare și de însusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj etc. Copilul este pregătit să primească 
informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informații, de către cine și în ce mod.  

Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să 
abordeze jocul de rol, foarte important de altfel, pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se 
dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. La 3 - 4 ani - copilul 
învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe. Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă 
îşi va vedea frații că sunt respectuoși cu adultii, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama 
o salută şi o respectă pe doamna educatoare, prietene, vecine, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. 
Dacă apropiații vor folosi un ton calm în comunicarea cu ceilalți, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii 
care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit. Tot în această perioadă (începând cu 3 
ani), se învaţă şi formulele de adresare. Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal 
prin educaţia primită „acasă, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), 
un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită 
să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi 
emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială .  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Ce pot învața copiii în cei șapte ani? 
Aceștia învață deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curățenie și exprimarea propriilor nevoi, 

exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative, bune maniere și 
comportament, limbaj corect transmis - fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre părtile de 
vorbire, modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 
certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeste ceea ce-și dorește, este pedepsit pentru diverse 
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fapte etc), consecvență în realizarea unei sarcini, concentrare a atenției, perseverență în realizarea uneri 
sarcini, alegerea motivelor și motivațiilor atunci când derește să lucreze ceva.  

Câteva din însușirile dobândite în această perioadă, cum sunt: spiritul de competitive, altruismul, 
cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini etc., devin stabile pentru tot restul vieții.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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CHIPUL DRAG AL MAMEI 
 

PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ,  
CRISTIANA-MIHAELA PURCĂREA 

ALEXANDRIA, TELEORMAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” 

GRAD DIDACTIC 1 
 
Înainte de a se naşte şi de a vedea, copilul simte şi aude ce-i transmite mama în nouă luni de 

transformări majore, psihice şi fizice, timpul legăturilor nevăzute, cu ajutorul cordonului ombilical, prin 
care mama, prin suferinţă, ajută la creşterea puiului de om, fără asigurări dinafară că el va fi sănătos, frumos, 
bun, blând sau altă caracteristică a copilului ideal, în general.  

Se spune că femeia alege momentul când va deveni mamă. Experienţa personală, dar şi a altora a 
demonstrat că nu stau chiar aşa lucrurile. Copilul vine pe lume când el doreşte, ca o chemare, iar, nu mama 
îşi alege pruncul, ci el îşi alege mama! 

 În această perioadă a anului, gândurile noastre către cele care ne-au dat viaţa se îndreaptă instinctiv, 
primăvara fiind anotimpul iubirii, anotimpul renaşterii. Împreună cu elevii de gimnaziu, Şc. Gimn. ,,Mihai 
Viteazul” şi Şc. Gimn. ,,Ştefan cel Mare”, dar şi cei de liceu, Colegiul Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat”, 
am realizat compoziţii diferite în care ele, mamele, au fost surse de inspiraţie creativă pentru cei mici şi cei 
mari. Felicitări, portrete, mărţisoare realizate cu mult suflet au constituit materiale de prezentare în 
frumoasele expoziţii realizate în şcoli, dar şi la Muzeul Județean Teleorman din Alexandria, fapt ce le-a 
bucurat pe mămici, prezente fiind la spectacolele oferite pentru ele. Lacrimi de bucurie, de fericirea 
momentului, de aduceri-aminte, poate, dar şi zâmbete largi, îmbrăţişări şi declaraţii spontane de mulţumire 
au încălzit atmosfera.  

Bunele maniere sunt cartea noastră de vizită. Felul în care ne comportăm are o puternică influență 
asupra relațiilor cu familia, prietenii, colegii, și, în cele din urmă, de acest lucru depinde dacă avem sau nu 
succes în viață.  

Cea mai frumoasă creație a omului este viața pe care o zămislește atunci când aduce pe lume un pui 
de om… Dintre toate creațiile omului, aceasta este cea mai minunată. Un copil nu te lasă să te gândești 
numai la tine, el te învață măsura generozității, a grijii pentru celălalt, a sacrificiului. Tot el te învață că poți 
găsi bucuria în cele mai mici lucruri, că poți zâmbi în fiecare clipă, că dragostea nu se câștigă cu bani și 
nici respectul cu brutalitate.  

 Cei șapte ani de-acasă sunt completarea acelor ani pe care îi au părinții copiilor în momentul creației 
lor, ajutându-și copiii să descopere lumea, ajung și ei s-o înțeleagă mai bine. Povețele date copiilor îi ajută 
pe ei să îndrepte ceea ce se mai poate îndrepta din ceea ce ei înșiși au greșit cândva…Comunicarea dintre 
părinți și copii este foarte importantă în dobândirea manierelor care te fac un om de bun simț al societății 
în care trăiești. Dar se realizează cum trebuie acest proces, care ar trebui să fie simplu, numit comunicare? 
Aceasta-i întrebarea care găsește adesea răspunsul ,,Noi vorbim cu copiii noștri tot timpul, le spunem ce e 
bine și ce nu e bine să facă etc., dar, totuși, ne lovim de un zid și discuția trece pe un alt făgaș, pe un alt ton, 
degenerează și nu se mai poate comunica deloc…” De multe ori comunicarea este înțeleasă greșit. Părinții 
încearcă să le ofere lapidar copiilor sfaturi multe, bune, cu dorința de a-I vedea oameni mari, fără grijile ori 
lipsurile de care au avut ei parte cândva. Dar este aceasta soluția unei bune educații? Copiii ar trebui testate, 
întrebați cum se simt când primesc toate aceste lucruri bune, dealtfel? Este ceea ce-I face să se simtă fericiți? 
Li se potrivește tot ceea ce primesc? Mulți dintre ei nu se potrivesc cu aceste sfaturi, personalitățile lor fiind 
diferite de ale propriilor părinți. Rar, se mai întâmplă și ca totul să fie conform principiilor adoptate de 
aceștia.  

Cea mai mare bucurie a copilului este ca tu să-I dai atenție, să-l asculți și pe el. El te iubește 
necondiționat și te privește ca pe Dumnezeul lui. Are nevoie de dragostea și de înțelegerea ta, indiferent cât 
de oboist ai fi și cât de ancorat în viața ta plină de evenimente cărora uneori nu le poți face față. Ar trebui 
să știi că atenția pe care i-o acorzi s-ar traduce în acest fel, atenție=iubire. Dacă acest ingredient ii este dăruit 
din momentul concepției, bunele maniere nu vor fi decât o modalitate de a perpetua ceea ce au dobândit 
frumos acasa, la școală, în societate. Rolul părinților este egal, dar cordonul ombilical cu care copilul a fost 
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prins de mama atâtea luni de zile va face ca mama să fie eroul principal în mainera de a da educația cea 
bună fiilor ei! 

Primăvara este afară, dar şi în sufletele noastre, din suflet, pentru mama! 
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TELEFONUL SI DEZVOLTAREA PSIHOMOTRICA A COPIILOR 
 

PURCĂREA DOGARU CORINA 
SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI 

 
Jucăriile au fost date uitării, iar cei mai mulţi copii le-au înlocuit cu telefoane de ultimă generaţie, 

tablete sau Ipad-uri. A devenit deja un trend printre copii să deţină acest tip de aparate, iar cei care nu le au, 
riscă să fie marginalizaţi de către colegii lor. Aceasta este trista realitate a zilelor noastre. În urma 
cercetărilor s-a demonstrat că utilizarea acestor aparate într-un mod frecvent afectează foarte mult viaţa 
scolara, socială, emoţională, educaţională, precum şi sănătatea unui copil.  

Cel mai grav este faptul că toate aceste aparate sunt puse în mâinile copiilor chiar de către părinţii lor 
uneori din inconstienta, snobism, lipsa de timp sau poate doar ca sa suplineasca absenta acestora din viata 
propriilor lor copii. Este, cu siguranta, mult mai comod sa stea copilul ,,cuminte”, cu telefonul in mana, 
decat sa faca ,,galagie” atunci cand adultii sunt prea obositi sau stresati de la serviciile mult prea solicitante 
uneori. Desigur părinţii nu vor să le facă un rău, doar că nu-şi dau seama sau nu ştiu cât de tare îi va afecta 
pe termen lung. De aceea consider ca este extrem de important ca in cadrul lectoratelor cu parintii sa li se 
aduca la cunostinta cat de grave pot fi efectele utilizarii necontrolata a telefoanelor mobile de catre copii.  

De-a lungul ultimilor ani oamenii de stiinta au scos la iveala, in urma unor studii realizate, o serie de 
motive pentru care copiii nu ar trebui sa detina un telefon mobil sau tableta pana la cel putin 12 ani. Copiii 
care utilizeaza acest tip de aparate inca de la varste foarte fragede, risca sa devina dependent de acestea, sa 
aiba tulburari de somn, sa devina obezi, agresivi, sa sufere de anumite boli mintale sau chiar de dementa 
digitala dar si de alte deficiente. 

Telefoanele mobile, tabletele sau jocurile sunt un real pericol pentru copii, cu toate că puţini sunt şi 
cei care îşi dau seama de acest lucru. Utilizarea în exces a acestora îl fac pe copil să devină mai închis, să 
nu-şi dorească să socializeze cu cei din jur, să nu mai desfăşoare activităţi pe care altă dată le făcea cu 
plăcere, precum şi să-şi piardă interesul faţă de activităţile şcolare. Vor prefera doar să se joace cu şi pe 
aparatele utraperformante pe care le deţin.  

Aceste lucruri sunt recunoscute de către medicii specialişti care atestă faptul că micuţii pot deveni 
dependenţi de jocuri, telefoane sau de alte aparate ultraperformante. Dependenţa nu mai poate fi tratată 
decât cu ajutorul unor terapii, terapii care pot dura şi câţiva ani.  

 Randamentul scolar poate fi grav afectat din cauza utilizarii excesive a acestor gadgeturi, fapt din ce 
in ce mai accentuat in ultimii ani la clasa. Este greu de luptat contra acestui current intrucat parintii sunt 
impartiti in doua tabere atunci cand vine vorba despre achizitionarea dar si utilizarea telefoanelor mobile 
pentru jocuri de catre copii. Pe de o parte sunt parintii care acorda credit scolii si cerintelor acesteia in 
vederea dezvoltarii armonioase a elevului iar pe de alta parte sunt si acei parinti care vor sa suplineasca 
lipsurile copilariei lor cu ceea ce nu au putut avea ei insisi.  

Din păcate, copiii au înlocuit jocurile in aer liber, jocurile de echipa, jocurile de societate cu jocurile 
online sau pe aparate moderne, lucru care îi face să socializeze mai puţin, să iasă mai puţin din casă la aer 
curat şi să desfăşoare mai puţine activităţi fizice care le dezvoltă anumite capacităţi creand in jurul nostru, 
din nefericire foarte multi copii introvertiti, incapabili de socializare.  

Randamentul scolar este in continua scadere din cauza timpului prea mare petrecut pe telefon. 
Elevilor le este din ce in ce mai greu sa se concentreze pe notiunile abstracte ale disciplinelor scolare 
intrucat sunt prea obositi pentru a reusi sa faca toate conexiunile necesare .  

Consider ca este de datoria cadrelor didactice, ca in colaborare cu cadre medicale de specialitate, sa 
aduca la cunostinta parintilor care sunt efectele, pe termen lung, ale utilizarii telefoanelor/tabletelor de catre 
copii asupra dezvoltarii psiho-motrice a acestora.  

 

1694

 



FAMILIA – ROL HOTĂRÂTOR ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 
STUDIU DE SPECIALITATE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. PURECA EMANUELA 

GRĂDINIȚA PP NR1 CĂSUȚA PITICILOR, HOREZU 
 
Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho – social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie.  
 Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și 

modelează persoana umană. Familia este adevăratul laborator de formare a persoanei. Influențele educative 
pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni mai mult sau mai puțin 
dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei.  

Modelele de conduită oferite de părinți – precum și climatul socioafectiv în care se exercită influențele 
educaționale constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea 
concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori 
sociale. Pentru fiecare individ, familia reprezintă rădăcina educației, părinții fiind primii „profesori” din 
viața copilului. Ei sunt cei care pun bazele în educație, formarea și dezvoltarea acestuia.  

Familia este factorul determinant care modelează principiile și realizarea copiilor. Ea este o puternică 
influență asupra a ceea ce am devenit, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a tot ce ne 
influențează pe noi. Părinții, așa cum am mai spus, joacă cel mai important rol în formarea, creșterea și 
dezvoltarea lor ca personalitate. Părinții trebuie să fie parteneri egali în educația copilului. „Meseria” de 
părinte este foarte grea. În condițiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice dezvltării copilului, 
familia este în primul rând cadrul existenței biofizice a acestei dezvoltări. Părinții sunt cei care stabilesc un 
anumit program zilnic necesar dezvoltării fizice sănătoase ca alimentația, activitățile, jocurile, plimbările, 
pregătirea pentru activități, ora de culcare și multe altele. Un bun ghid pentru copil în primul rând sunt 
părinții și anume comportamentul lor în familie, între ei și față de semenii lor. Comportamentul părinților 
față de copil reprezintă o fază principală în dezvoltarea normală a stadiilor de viață a copilului.  

Participarea afectivă a părinților la necazurile copiilor, la evenimentele din viața acestora, le dau 
liniștea și siguranța. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice 
natura greșelilor săvârșite, gravitatea acestora și nu se apelează la măsuri autoritare și drastice, deoarece ele 
produc blocaje psihice. Un factor mai puțin important în educarea copiilor și care influențează chiar și 
asupra dezvoltării fizice a copilului sunt „mesele luate împreună cu familia” 

 Părinții ar trebui sa îi ofere copilului îndrumare adecvată in exercitarea drepturilor sale, într-o 
manieră care să țină seama de capacitățile lui în continuă dezvoltare. Îndrumarea adecvată înseamnă că 
părinții, pe măsură ce copiii înaintează in vârstă, ar trebui sa le ofere mai multă responsabilitate în 
problemele personale, facilitând exercitarea sporită a autonomiei. Opiniilor copilului trebuie să li se acorde 
importanța cuvenită, în funcţie de vârsta si gradul lui de maturitate. Aceasta nu înseamnă acordarea unei 
autonomii totale, ci implicarea și încurajarea participării copilului în procesul de luare a deciziilor ce ii 
afectează viață. Pe de alta parte, părinții nu ar trebui să îi ceară sau să se aştepte din partea copilului la 
lucruri inadecvate cu stadiul lui de dezvoltare. Este de asemenea important ca îndrumarea să nu se realizeze 
prin intermediul unor forme umilitoare de disciplină. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura 
dezvoltarea copilului în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor 
respect de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. 

 Parteneriatul gradiniță- familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie si, gradinită 
la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd 
educatoarea sfătuindu-se cu părinții.  

 Concluzia finală este ca, numai o bună colaborare între gradiniță și familie, o mai mare implicare a 
părinților în activitatea grădiniței (inclusiv în luarea deciziilor) va îmbunătăți colaborarea dintre aceşti 
factori, foarte importanţi în creşterea și dezvoltarea copilului preşcolar.  

Bibliografie: 
- Dumitrana, M., Copilul, familia si gradinita, Editura Compania, Bucureşti, 2000 
- Dima, S. (coord. ), Copilăria- fundament al personalitatii, Imprimeria Coresi, Bucureşti, 1997 
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 PUȘCAS GRETA, PROF. INVAȚAMANT PREȘCOLAR  

 GPP NR. 4, MARGHITA,  LIT. “HORVATH JANOS”  
 
“Familia reprezintă piatra de temelie a întregii noastre afaceri” – Walt Disney 
 
 Familia reprezintă deci, primul mediu de viață social și cultural, al copilului și, prin valorile pe care 

aceasta le transmite, pune bazele dezvoltării sale intelectuale, morale și estetice. la vârsta preșcolară 
poveștile părinților sau ale bunicii, în anumite momente ale zilei, constituie cea mai bună modalitate de a 
stabili primele contacte cu lumea cărților, “Lumea cărților” care încet-încet dispare. Părinții de azi, nu au 
vreme de citit, nu petrec mult timp cu copii, jucăriile și cărțile sunt înlocuite cu tablete, telefoane, TV. 
Trăim într-o lume ciudată, agitate, mult stress, puțin relax. dacă părinții sunt stresat copii simt și ei devin 
nefericiți. Dacă ai o copilărie fericită, o să devii un adult fericit.  

 Disciplina și educația copiilor reprezintă cartea de vizită ca oricărui părinte.  
 Vreţi să aveţi un copil care să se poarte civilizat, trebuie în primul rând să ţineţi cont de faptul că 

spontaneitatea, energia şi impulsivitatea le influenţează acţiunile şi cuvintele. De asemenea, mulţi copii 
preiau cuvinte sau acţiuni de la oamenii din jur. De aceea este bine să acordaţi o atenţie deosebită inclusiv 
manierelor dvs. şi anturajului.  

Primii paşi în învăţarea codului bunelor maniere pentru copii: 
Bunele maniere sunt mai puţin întâlnite la copiii sub vârsta de 7 ani, pentru că, de cele mai multe ori, 

le este greu să îşi imagineze că lumea nu se învârte în jurul lor. Însă educaţia în acest sens ar trebui să 
înceapă de la o vârstă fragedă, 2-3 ani, când copilul înţelege şi face conexiuni între ceea ce se desfăşoară în 
jurul lui.  

Primele maniere se pot învăţa chiar prin joacă. Pornind de la faptul că cei mici întind jucăriile către 
părinţii lor, este bine să le mulţumiţi de fiecare dată când le luaţi. Aşa vor deprinde acest obicei de a mulţumi 
când primesc ceva. Un alt pas pe care nu trebuie să-l uitaţi când vă învăţaţi micuţii codul bunelor maniere 
este acela de a împărţi jucăriile lui cu ceilalţi parteneri de joacă. Acest lucru ar trebui să se realizeze de la 
o vârstă cât mai mică, pentru că în acest fel vă veţi obişnui copilul cu ideea că este în regulă să-şi împartă 
jucăriile, chiar dacă sunt momente când nu primeşte nimic în schimb.  

Nu uitaţi să stabiliţi reguli şi limite, care trebuie să fie respectate! 
Învăţaţi-l să mulţumească în diverse contexte şi unor persoane diferite.  
Învăţaţi-l să salute persoanele pe care le întâlneşte.  
Indiferent cine sunt persoanele care vin în vizită, limbajul folosit de copil trebuie să fie unul care arată 

foarte mult respect. Dacă este vorba de oameni mai în vârstă, învăţaţi-l să salute politicos, să îşi tempereze 
mişcările şi să răspundă politicos întrebărilor pe care aceştia le adresează. Părinții sunt un model pentru 
copii, copii le imită gesturile, comportamentul, vorbele etc. Important ar fii să nu folosim limbaj vulgar.  

Părinții reprezintă primii mentori reali in viața copilului, furnizăndu-i primele repere de orientare în 
lume, primele informații si invățături despre lucrurile și fenomenele din natură și societate, primele sfaturi, 
norme și reguli de conduită . Creșterea si educarea copilului,  

ceea ce inseamnșă“bun” pentru el, se afla intr -o dinamică permanența de la o cultură la alta, de la o 
perioadă la alta . Părinții trebuie să devină conștienți de influența pe care o exercita în viața copilului, să 
cunoască că educația dată propriului copil este diferită de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferită 
de celelalte, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot in familie prin pregătirea bunului gust al copilului 
față de ținuta și locuința sa, precum și cea de frumusețea în comportare și rețatie cu cei din jur .  

Nici un părinte nu-şi doreşte ca copilul său să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude etc.  

A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al 
societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  
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POVESTEA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

ZANFIRA PUȘCAȘ 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să 
dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau 
fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în 
mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

În final, putem concluziona că formarea copilului ca OM, pleacă de la cei 7 ani de acasă. Regulile de 
bază pe care fiecare dintre noi le-am descoperit în primii ani de viață și care au creat temelia formării noastre 
ca și oameni sunt: 
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1. Să fii respectuos și manierat 
2. Să știi să comunici: să știi să asculți și să știi cât si când să vorbești 
3. Să saluți 
4. Să știi să dăruiești 
5. Să ai încredere 
6. Să îți pese.  
7. Să înveți că viața este o călătorie pe care e bine să o faci cu bucurie și entuziasm.  
 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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 CEI 7 ANI DE ACASĂ  

 
PROF. INV. PRIMAR PUSCASU ADRIANA 

 SCOALA GIMNAZIALA FRUMOASA 
 
 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 CAPCANELE IUBIRII PĂRINTEȘTI EXCESIVE SAU INSUFICIENTE 
 

 PROF. INV. PRIMAR PUSTAI NICOLETA  
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ABRAM, JUDEȚUL BIHOR 

 
 De cele mai multe ori auzim pe stradă sau în autobus expresia mustrătoare:”Așa v-a învățat la 

școală?”, ca replică la comportamentul inadecvat al unor copii. Există convingerea că numai la școală se 
face educație, deoarece numai acolo există educatori, în sensul de oameni anume pre-gătiți pentru a educa, 
dispunând de autoritatea indiscutabilă a unei diplome. Nimeni nu contestă că menirea școlii este nu numai 
de a instrui, ci și de a educa. Însă înainte de a ajunge pe băncile școlii familia educă copilului și anume 
formează “cei șapte ani de acasă”. De asemenea, dincolo de zidurile școlii copilul se află în grija educativă 
a părinților. Iată că avem două categorii de educatori: profesorii și părinții.  

 Realitatea ne arată că nu toți părinții își înțeleg rolul și datoria de educatori. O scuză ar fi aceea că 
nu se pricep la educație, că nu au pregătirea dascălilor de profesie din școli, lăsând totul pe seama școlii. Se 
știe că o trăsătură a vieții psihice a copilului o reprezintă inclinația spre imitație. Copilul simte imperios 
nevoia unui model de urmat și este înclinat să aleagă pe cel către care simte o mai mare afecțiune, iubire și 
respect. Părinții sunt preferați ca model, ei nu au diplome de educatori, însă au o pârghie educativă care nu 
dă greș: exemplul lor personal.  

 Se poate spune că totul se rezumă la un singur cuvânt: iubire. Are vocație de educator cine are iubire 
pentru copil și nu are vocație cine nu are iubire. Majoritatea părinților își iubesc foarte mult copiii, dar de 
multe ori această iubire este incorect arătată.  

 În cazul copiilor singuri la părinți, aceștia îl vor copleși pe copil cu iubirea lor, închizând de multe 
ori ochii la greșelile lui. Fiecare dintre ambii părinți se simt ispitiți să-l lase pe celălalt “să facă educație”, 
adică să-l mustre pe copil și să-l pedepsească atunci când este cazul, pentru ca el, părintele care se abține, 
să nu piardă ceva din afecțiunea copilului. Cum și celălalt părinte își poate face aceleași calcule, amândoi 
vor putea închde ochii cu ușurință la greșelile copilului. Desigur, copilul va profita devenind un răsfățat, ba 
chiar un mic tiran al familiei. Toate mofturile fiind considerate de el ca fiindu-i cuvenite. Un asemenea 
copil poate deveni capricios și se poate transforma într-un mic șantajist, știind să apeleze la iubirea devenită 
de fapt slăbiciune a unui părinte, pentru a domoli eventuala încercare a celuilalt părinte de a-l tempera sau 
de a-l sancți-ona, când depășește o anumită limită. Pe măsură ce va crește, acest mic stăpân al familiei își 
va amplifica defectele și va sfârși prin a scăpa cu totul de sub autoritatea părinților, care vor culege roadele 
iubirii lor greșite printr-o mulțime de necazuri și dezamăgiri provocate de copilul lor.  

 Și în cazul familiilor cu mai mulți copii se poate greși, aici iubirea se împarte între copii 
manifestându-se tendința de a favoriza pe unii sau pe alții. Uneori discriminarea poate atinge cote alarmante, 
încât copilul defavorizat, în cazul în care ambii părinți îl favorizează pe un alt frate de-al său, să se simtă 
singur, părăsit și nedreptățit.  

 Există o părăsire afectivă chiar în sânul familiei, copilul primește hrană, îmbrăcăminte, stă cu părinții, 
dar nu are parte de căldură sufletească, dacă nu chiar este bruftuluit, persecutat, mereu găsit vinovat. În 
asemenea familii un copil este „prințul”, iar altul este „cerșetorul”. E lesne de închipuit ce lesne se pot 
deprecia sentimentele celui astfel nedreptățit față de părinții săi și față de fratele favorizat.  

 Soluția cea mai fericită este, desigur, aceea ca părinții să nu favorizeze pe niciunul dintre copii, adică 
să-i trateze egal și în manifestările de iubire părintească sau în acordarea unor drepturi, dar și în pedepsirea 
unor greșeli.  

 În familiile cu mai mulți copii se mai poate petrece și un alt fenomen negativ, părinții apelează uneori 
la cel mai mare dintre copii pentru a-i supreveghea pe cei mici cât timp părinții lipsesc. Deci are loc o 
transferare temporară a unei părți din autoritatea părintească. Un asemenea copil poate deveni ușor tiranul 
celorlalți, ajungând mai temut chiar decât părinții.  

 O iubire incorectă se poate manifesta și prin tratarea superficială a greșelilor copilului. Mulți părinți 
sunt tentați să vadă în mai toate greșelile doar „copilării”, „năzbâtii” sau „năzdrăvănii”, ba chiar unii le 
privesc cu admirație.  

 În realitate nu toate sunt pozne copilărești, unele pot trăda începutul unor manifestări nega-tive ale 
personalității și, ca atare părinții au datoria să i le explice copilului și să le curme încă din fașă, la nevoie 
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chiar într-un mod energic. Așa o cere adevărata iubire pentru copil, pentru viitorul lui moral. În general 
trebuie eliminat tot ce ar putea favoriza mai târziu violența, hoția, alcoo-lismul, fumatul și ipocrizia.  

 Lipsa de unitate educativă dintre părinți poate determina o iubire greșită. Când un părinte își mustră 
sau își pedepsește copilul pe bună dreptate, iar celălalt părinte intervine, acesta din urmă face o greșeală 
educativă. Crezând că manifestă iubire și compasiune față de copil, de fapt părintele respectiv dă dovadă 
de lipsă a iubirii, încurajându-și în mod greșit și indirect copilul. Copilul își va găsi un refugiu la acela 
dintre părinți care îi ia apărarea în mod nedrept, primind astfel o “primă încurajare” pentru a repeta, cu 
proxima ocazie, greșeala în fața căreia ambii părinți ar fi trebuit să se arate intransigenți și solidari.  

 Așadar, părinții trebuie să se străduiască să fie modele demne de urmat pentru copiii lor. Astfel, 
rezultatele educative vor fi nu numai foarte importante, dar și durabile, persistând întrea-ga viață. Nu 
diploma oferă părinților calitatea de educatori, ci viața lor așa cum este ea din punct de vedere moral.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR PRECESNIUC LOREDANA, NICHIFOREL ANCUȚA,  
 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,REGINA ELISABETA”, RADAUTI 

 
Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative 

ce se exercită asupra copilului.  
 Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare.  
 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit.  

 Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral estetic. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele 
uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor.  

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. 
Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult.  

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi 
eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au 
misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. Educaţia şcolarilor în şcoală nu are 
sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi implicaţi în procesul instructiv-educativ. Între 
aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de bază a societăţii şi "un soi de personalitate colectivă" 
de a cărei armonie generală depinde dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în 
ajutorul pe cate trebuie să îl dea şcolii.  

Cu părere de rău trebuie să afirmăm că se constată în ultima vreme o depărtare a familiei de şcoală, 
o scădere a interesului părinţilor pentru rezultatele şcolare. Părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor dar, 
în acelaşi timp nu mai au răbdare să le acorde atenţie. Acest lucru se constituie într-un semnal de alarmă şi 
se impune o reconsiderare a relaţiei familie-şcoală. Aceasta nu trebuie să fie semidirecţională, redusă la 
simpla informare a părinţilor asupra rezultatelor la învăţătură. Şcoala trebuie să convingă familia ca ea sa 
devina un participant activ în procesul de instruire-educare.  

Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare 
măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală (un comportament 
civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine, prietenie) găseşte un răspuns pozitiv în familiile 
unde aceste valori sunt puse la loc de cinste.  

Începând cu primii ani din viață, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament. Prima relație a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Acesta îi oferă copilului 
primele informații despre lumea care îl înconjoară, primele norme și reguli de conduită, dar și climatul 
socio-afectiv. Acest tip de relație este hotărâtoare în devenirea personalității, nu numai prin faptul că ea 
este primordială și se menține pe durata întregii vieți, dar și prin faptul că familia mediază comunicarea și 
interacțiunea cu celelalte componente sociale, în special cu școala.  

 
Bibliografie: 
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 ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
  

 PROF. PREDA ALINA- MARIANA 
 C. S. E. I. BALȘ  

  
 În educarea ,,puiului de om”, părinții, educatorii, școala și societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educație și instrucție.  
 Printre problemele importante ale învățământului în această etapă de schimbare și modernizare 

rapidă se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia ocupă un loc 
privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi 
dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-
familial.  

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.  
Întrebarea care se pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  
 Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent 

responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de 
factor educativ. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea 
psihopedagogică, experiența.  

 Factorii care influențează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra 
educației ca serviciul social și extinderea mass-media(T. V). Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea 
relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și pe dorința lor că aceștia să aiba performanțe și succes 
în viață. Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația 
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. În educația copiilor trebuie să existe între 
părinți înțelegere și acord în diferite probleme și de aici decurg normal și celelalte.  

 În activitatea de educație în familie un rol important îl are,, climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.  

 Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 
lor, lucru de care ar trebui sa fie conștienți toți părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.  

 Există diferite tipuri de familii, care influențează comportamentul copilului: 
 ,,Familia severă”-în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și 

echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar 
întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează afectiv 
și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc,, găștile “ și ,,bandele” 
de minori. Mai gravă este situația când părinții sunt împărțiți în ,,tabere”:unul sever și unul indulgent. 
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personaliate pe care nu și le dorește nici 
un părinte pentru copilul său.  

 ,,Familia permisivă” stă la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil va 
fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce 
părinții, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează și se încadrează cu mari dificultăți în colectivele de 
școală sau mai târziu la locul de muncă.  

 ,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereușită și sancțiune. Învățătorul trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin vizite la 
domiciliu, discuții cu părinții (în particular, nu în ședințe) sugerându-le cu discreție, tact și calm în ce mod 
și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. Învățătorul trebuie să fie postura sfătuitorului și nu 
a judecătorului.  

 ,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împedica 
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. 
Învățătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor rezultate bune la 
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învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea ferma în gardă a părinților în legătură 
cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară.  

Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

Un proverb spune :,, O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul” 

 
BIBLIOGRAFIE: Colecția revistelor Tribuna Învățământului, anii 2004-2005 
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

PREDA MIHAELA ANCA 
PROFESOR ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33 „ANGHEL SALIGNY” 

CONSTANȚA 
 
 Au cei șase ani de-acasă 
 Și de școală clase grele,  
 Așa că nu le mai pasă,  
 Pentru că sunt buni.... de rele.  
 Gheorghe Ionescu în Didacticiada (2005) 
Poate, ne amintim cu toți amestecul de nostalgie și entuziasm pe care îl simțeam la începutul unui 

nou an școlar. Tristețea pentru că se termina vacanța, entuziasm pentru lucrurile noi care urmează să se 
întâmple sau, teama pentru ce colegii noi, pentru cei mai anxioși dintre noi, teama fata de toate lucrurile 
noi care urmează.  

 Până în clasa primară, cam la 7 ani, stăm mai mult cu parintii, bunicii cu familia și cei apropiați în 
general. Cei din familie încearcă sfatuiască și să educe cum știu ei mai bine, ca cel mic (copilul) să poată 
intra în viață cu minim de lecții despre viață în general. Cum să respecți bunicii, cum să respecți familia și 
pe cei mai în vărstă, mai departe, când megi la școală, respectul față de profesori, colegi și cercul de prieteni 
pe care îl ai. Respectă ca să fii respectat este una dintre bunele vorbe moștenite din bătrâni, spuse de parinții 
nostri. Dacă respecți pe cei din jur, te respecți pe tine și ai oportunitatea de a fi integrat mai bine în societate 
dacă știi să respecți pe cei din jurul tău, chiar și pe cei de aceeași vârstă cu tine. Probabil că cea mai bună 
modalitate de a-l obisnui cu bunele maniere este să fim noi, parinții, un bun model pentru el. Începem să îl 
învățăm lucrurile simple încă de la vârstă fragedă: să salute, să spună „te rog” și „multumesc”. Dar, după 
cum am văzut în viata, sunt multe persoane care pur și simplu nu pot fii respectate, pentru că nu știu să se 
comporte în lume și care probabil nu au cei 7 ani de acasă, care să-i confere un echilibru și respect fațș de 
cei din jur.  

Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de anumiți factori: relația afectivă dintre copil şi 
părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaza familia și pe care le transmite 
copilului. Sunt parinți care muncesc de dimineață până seară pentru copiii lor, dar sunt total străini față de 
nevoile reale ale acestora. Din dorința de a le asigura copiilor tot ce cred că le lipsite, părinții îi condamnă 
la o viață înconjurată de lucruri scumpe și strălucitoare, dar fără adevarate valori. Cei 7 ani de acasă 
reprezintă o oglindă a educației pe care parinții o ofera copiilor în prima parte a copilariei.  

Eu conside că cei 7 ani de „acasă” să înceap de acasă, școala slefuește și îndrumă, pun bazele 
competețelor profesiilor viitoare. La școală experimentăm, învățăm, exersăm pentru a devenii competitivi 
în profesiile alese.  
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DO THE FIRST 7 YEARS OF LIFE REALLY MEAN EVERYTHING? 
 

 MARIA-ADRIANA PREDESCU  
 

WHAT IS EDUCATION? 
 All of the general and personalized learning-teaching processes that teach people the art of living in 

the best way is called education. The training aims to change the behaviour of the individual in a deliberate 
manner and for a purpose according to the pre-determined principles.  

IMPORTANCE OF EDUCATION 
 As it can be understood from the definition we made under “What is education?” section, it is 

undoubtedly known that education facilitates human life and makes it more livable. The transfer of human 
beings from the caves to the plazas, from a small piece of land to the whole world, and even to go into 
space is the result of education.  

THE ROLE OF THE FAMILY IN EDUCATION 
Intelligence is not the only factor influencing success in education! What is important is the ability to 

use intelligence in the right jobs effectively. At this stage, the personality traits and habits of the individual 
come into play. This is quite important; it is a sensitive issue. Studies show very clearly that 65% of the 
children's personality development is in the 0-6 age range. This research re-emphasizes the importance of 
the family in the child's personality development! When it comes to child development, it’s been said that 
the most crucial milestones in a kid’s life occur by the age of 7. In fact, the great Greek philosopher Aristotle 
once said, “Give me a child until he is 7 and I will show you the man.”  

As a parent, taking this theory to heart can cause waves of anxiety. Was my daughter’s overall 
cognitive and psychological health truly determined in the first 2, 555 days of her existence? But like 
parenting styles, child development theories can also become antiquated and disproven. For example, in 
the 1940s and 50sTrusted Source, pediatricians believed feeding babies formula was better than 
breastfeeding them. And it wasn’t long ago that doctors thought parents would “spoil” their infants by 
holding them too much. Today, both theories have been discounted. With these facts in mind, we have to 
wonder if any recent research backs up Aristotle’s hypothesis. In other words, is there a playbook for 
parents to ensure our kids’ future success and happiness? 

Like many aspects of parenting, the answer isn’t black or white. While creating a safe environment 
for our children is essential, imperfect conditions like early trauma, illness, or injury don’t necessarily 
determine our kid’s entire well-being. So the first seven years of life might not mean everything, at least 
not in a finite way — but studies do show these seven years hold some importance in your child developing 
social skills.  

 In the first years of life, the brain rapidly develops its mapping system  
 In a baby’s first year of life, cries are common signals for a caregiver’s nurturing. The serve and 

return interaction here are when the caregiver responds to the baby’s crying by feeding them, changing their 
diaper, or rocking them to sleep. However, as infants become toddlers, serve and return interactions can be 
expressed by playing make-believe games, too. These interactions tell children that you’re paying attention 
and engaged with what they’re trying to say. It can form the foundation for how a child learns social norms, 
communication skills, and relationship ins and outs. By paying attention to the present moment and limiting 
daily distractions, our attention will have an easier time noticing our child’s requests for connection. 
Exercising this awareness is an important skill: Serve and return interactions can affect a child’s attachment 
style, impacting how they develop future relationships.  

Attachment styles affect how one develops future relationships 
Attachment styles are another crucial part of child development. They stem from the work of 

psychologist Mary Ainsworth. In 1969, Ainsworth conducted research known as the “strange situation.” 
She observed how babies reacted when their mom left the room, as well as how they responded when she 
returned. Based on her observations, she concluded there are four attachment styles children can have: 

• secure 
• anxious-insecure 
• anxious-avoidant 
• disorganized 
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Ainsworth found that secure children feel distressed when their caregiver leaves, but comforted upon 
their return. On the other hand, anxious-insecure children become upset before the caregiver leaves and 
clingy when they come back.  

Anxious-avoidant children aren’t upset by their caregiver’s absence, nor are they delighted when they 
reenter the room. Then there’s disorganized attachment. This applies to children who are physically and 
emotionally abused. Disorganized attachment makes it difficult for children to feel comforted by caregivers 
— even when caregivers aren’t hurtful.  

By the age of 7, kids are putting the pieces together 
 While the first seven years don’t determine a child’s happiness for life, the rapidly growing brain lies 

down a sturdy foundation for how they communicate and interact with the world by processing how they’re 
being responded to.  

 By the time kids reach first or second grade Trusted Source, they begin to separate from primary 
caregivers by making friends of their own. They also start to long for peer acceptance and are better 
equipped to talk about their feelings. The writer’s daughter when she was 7 years old, she was able to 
verbalize her desire to find a good friend. She also began putting concepts together as a way to express her 
feelings. For example, she once called the writer a “heartbreaker” for refusing to give her candy after school. 
When the writer asked her to define “heartbreaker,” she accurately responded, “It’s someone who hurts 
your feelings because they don’t give you what you want.”  

 Seven-year-olds can also make deeper meaning of the information that surrounds them. They may 
be able to talk in metaphor, reflecting an ability to think more broadly. Her daughter once innocently asked, 
“When will the rain stop dancing?” In her mind, the movement of raindrops resembled dance moves.  

Is ‘good enough’ good enough? 
 It might not sound aspirational, but parenting “good enough” — that is, fulfilling our children’s 

physical and emotional needs by making meals, tucking them into bed each night, responding to signs of 
distress, and enjoying moments of delight — can help children develop healthy neural connections.  

 And this is what helps build a secure attachment style and helps children meet developmental 
milestones in stride. On the cusp of entering “tweendom,” 7-year-olds have mastered many developmental 
childhood tasks, setting the stage for the next phase of growth.  

Like mother, like daughter; like father, like son — in many ways, these old words ring as true as 
Aristotle’s. As parents, we can’t control every aspect of our kid’s well-being. But what we can do is set 
them up for success by engaging with them as a trustworthy adult. We can show them how we manage big 
feelings, so that when they experience their own failed relationships, divorce, or work stress, they can think 
back to how Mom or Dad reacted when they were young.  
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CE-AR TREBUI SA INVETE COPILUL IN CEI SAPTE ANI DE-ACASA? 
 

 PROF. PREDESCU VASILICA,  
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA “SF. MINA”, CRAIOVA 

 
Limbi străine? Engleză, germană sau chineză? Nu sunt atât de importante.  
Putem să-l iniţiem în ştiinţe, să facem experimente chimice în bucătărie, să-l ducem în toate orăşelele 

cunoaşterii din lume şi să-i cumpărăm mii de cărţi. Dar dacă lecţiile esenţiale nu sunt învăţate, așa că nici 
asta nu va conta aşa de mult.  

Putem să-l învăţăm să împartă jucăriile cu alţii, să doneze, să fie tolerant. Însă nici asta nu e suficient.  
Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață? 
Lucrurile cele mai importante pe care le putem transmite copiilor, indiferent că le suntem cadre 

didactice sau părinți nu sunt informații sau cunoștințe din diverse domenii de activitate. Aceste lucruri pot 
fi dobândite oricând pe parcursul vieții. Ceea ce copiii au nevoie să cultive încă din primii ani de viață sunt 
acele calități de care au nevoie toată viața. Acestea sunt indispensabile în a avea o viață bună, calitativă, 
care să le aducă satisfacții și să îi mulțumească. Câteva dintre aceste calități sunt enumerate în cele ce 
urmează.  

Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să îşi urmeze 
scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i se cuvin doar lui, am pus o piatră 
extraordinară la temelia caracterului sau.  

Bunătatea: una din primele lecţii pe care copiii ar trebui să și-o însușească este să nu râdă niciodată 
de nimeni. E important să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci 
să poarte de grijă.  

Să nu invidieze: cunoaşteţi adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu cineva doar atunci când 
respectivul este… un pic mai prejos decât ei? Altfel, sunt roşi de invidie. Noi, în calitate de cadre didactice 
sau părinți, trebuie să fim cu luare aminte, să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de competiţie. 
Cel mic e bine să înveţe că îşi este suficient sieşi exact aşa cum este, iar darurile şi avantajele altora nu-i 
vor ştirbi din calităţile lui.  

Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani de-acasă. Însă doar o 
mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai copilului 
bune maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public. Din nou, pilda 
comportamentului părinţilor va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte.  

Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă orice ca să le fie 
bine, iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, să lucreze 
în echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am dat un dar 
nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten! 

Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o 
însuşim. Eu recunosc că îmi lipseşte: este unul din lucrurile pe care vreau să le consolidez în mine în 
următoarea perioadă. Visez la un corp mai suplu (dacă îmi voi controla pofta de mâncare), visez să fiu o 
mamă mai blândă pentru copiii mei (dacă îmi voi controla tonul şi vocea), o gospodină mai organizată (dacă 
îmi voi controla obiceiul de a pierde vremea pe Facebook).  

O gândire optimistă: iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă pluteşte optimismul, 
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă ne lăsăm măcinaţi de gânduri 
rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi puiul nostru în timp.  

Lecţiile acestea enumerate mai sus nu le-am inventat eu. Le-am găsit scrise într-o carte veche, un text 
de mii de ani, foarte cunoscut, pe care am îndrăznit să îl parafrazez. Cartea este de fapt o scrisoare adresată 
Corintenilor, iar rândurile reprezintă o descriere a iubirii.  

Ar fi fost de ajuns să spun că lecţia esenţială a celor şapte ani de-acasă este să îi învăţăm pe copii ce 
e dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă.  

Bibliografie 
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2. Stănciulescu E., Sociologia educației familiale vol. I, Ed. Polirom Iași, 1998; 
3. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

AUTOR: PROF. ÎNV. PREȘC. PREDIȘOR MĂDĂLINA 
G. P. N AMARU 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
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FAMILIA-PRIMUL EDUCATOR AL COPILULUI 
 

PROF. INV. PRIMAR., PREOTEASA FLORIANA-AMELIA 
SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV, JUD. OLT 

 
Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni 

mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei, 
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii 
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale 
(“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind 
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si 
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai 
mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele 
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.  

In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul 
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental 
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, 
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de 
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite 
in familie 

Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine 
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea 
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile 
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta 
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie 
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, 
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile 
educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in 
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, 
etc si, pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari.  

Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai 
multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale 
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor 
educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt 
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura, 
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei. 
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau 
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale 
strategiilor lor educationale.  

Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii 
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.  

Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi 
va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si, 
in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei 
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice 
varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara 
programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati 
artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest domeniu.  

Afirmand”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu am 
facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia buna, 
maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate.  
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La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot 
constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca scoala, viata 
in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt fie” de o inteligenta 
rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati.  

Apar astfel atitudini de ingamfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilitati, 
dar si atitudini de subevaluare a copiilor, precum si slabe posibilitati de adaptare la situatii noi.  

Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si 
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta 
o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si 
comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un 
comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele 
ei, in ultima instanta, timiditate exagerata.  

Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii 
armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca” scolarul are nevoie acasa de un cadru general de 
viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, 
destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii 
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se 
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina 
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii 
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta.” (M. Gilly).  

In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt 
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie problemelor 
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii 
exercitandu-se oarecum paralel.  

Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile 
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa 
constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor 
scolare 
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 EDUCAȚIA IN FAMILIE. CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. PRICOP ELENA-LACRAMIOARA 
 ȘCOALA PROFESIONALA MOGOȘEȘTI-IAȘI 

 
 „Cel care nu știe nimic, nu iubește nimic. Cel care nu este capabil de nimic, nu înțelege nimic. Cel 

care nu înțelege nimic este fără de valoare. Dar cel care înțelege acela iubește, observă, veghează....” 
(Paracelsus)  

 Educația informală este un proces care durează întreaga viață și prin care fiecare individ dobândește 
atitudini, valori, deprinderi și cunoștințe din experiența zilnică, influențe educative si resurse din mediul 
său de viață. În sens larg, este fenomenul care se desfășoară din copiărie și pe durata întregii existențe.  

 Educația este considerată drept procesul de integrare a copilului într-un mediu socio-cultural dat. 
Creșterea copilului nu este o simplă activitate sau realitate umană, așa cum se prezintă în limbajul comun, 
ci este un concept component al teoriei creșterii umane. Din păcate, realitatea zilelor noastre este una nu 
tocmai îmbucurătoare. Avem de-a face, pe de-o parte, cu familia modernă, în goana după statut social, pe 
de altă parte, cu familii-problemă. Atunci când nu vor mai fi familii-problemă (destrămate, carențate afectiv 
sau material etc), atunci nu vor mai fi nici copii-problemă, să-i numim așa.  

 Se știe că familia este primul factor educativ în viața copilului. Meseria de părinte presupune un rol 
dublu în dezvoltarea copiilor. Modelarea unui comportament acasă, crearea unui mediu de încredere, 
respect și suport sunt necesare în sprijinirea educației. Părintele este obligat să dezvolte copilului o atitudine 
pozitivă atât față de școală, cât și față de persoana lui.  

 Educația în familie, în zilele noastre, nu se mai rezumă strict la cei șapte ani de acasă. Generația 
parenting-ului a dus și la generația copiilor moderni. Numeroși terapeuți lucrează în zilele noastre atât cu 
părinți, cu elevi, cât și cu profesori, pentru a ajunge la un numitor comun în ceea ce privește educația.  

 Cerințele societății zilelor noastre sunt tot mai solicitante. Intrăm într-un joc vicios, fără să ne dorim 
acest lucru, din dorința de a asigura copiilor noștri un trai mai bun. Din lipsă de timp, încercăm să ne ținem 
copiii ocupați, oferindu-le alternative nu tocmai sănătoase, cum ar fi, gadget-urile. Atunci, ne întrebăm 
retoric, părintele are libertatea de a alege o viață sănătoasă pentru familie, dacă societatea impune o viață 
nu tocmai liberă? Gadget-urile nu pot înlocui educația oferită de un părinte, nu pot comunica, nu pot antrena 
creierul să comunice, să gândească. Socializarea este ceva ce se învață, ca și răbdarea, și alte asemenea 
abilități. Suntem constrânși să oferim o viață artificială copiilor noștri, întrucât trebuie să facem față 
cerințelor de la locul de muncă, de exemplu.  

 De cele mai multe ori, în goana pentru un trai mai bun și o educație mai bună, părinții uită esențialul, 
faptul că au copii de educat. Atunci, rămâne întrebarea, nu cumva haosul societății de astăzi duce la un 
dezechilibru și la degradarea vieții de familie? Nu cumva viața de familie trăită mai simplu, dar cinstit și în 
bune relații este cheia spre reușită? 

 
 Bibliografie: 
1. Laurențiu Șoitu, Pedagogia comunicării, Institutul European, 2002 
2. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
 PROF. PRICOPI CARMEN 

 
 Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanti în dezvoltarea unei personalități armonioase.  
Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere intelectual, cât și 

fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care asigură elementele necesare copiilor: îmbrăcăminte, cărți, 
rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înteleagă că au datoria să implinească așteptările pe 
care le au adulții de la ei.  

Părinții au datoria de a le forma copiilor conștiinta, caracterul, voința, personalitatea și simțul 
responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.  

 Familia are rol mai mult să formeze decît să aducă la cunoştinţă. Este foarte importantă educaţia din 
copilărie, copilul, ia primele impresii din mediul înconjurător, care, la vîrsta fragedă, este familia. Tot din 
mediul familial, copilul ia conduitele şi obiceiurile celor din jur. Copilul va repeta şi va imita oamenii din 
jur, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Copilul va mima.  

 Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie de 
abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune că va veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înţelegerea normelor 
sociale, manierele la masă, recunoaşterea greşelilor, tact şi toleranţă.  

 Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educational. Fie că este 
vorba despre viata de acasă, fie ca vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie invățat 
să înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau 
educatorii.  
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METODELE INTERACTIVE ȘI ROLUL LOR IN ACTIVITAȚILE DE 
MATEMATICA 

 
PROF. INV. PRIMAR – PRISACARU MARILENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA DR. ALEXANDRU SAFRAN, BACAU 
 
 „Împreună, indivizii generează şi discută idei, ajungând la o gândire care depăşeşte posibilităţile unui 

singur individ.” (C. Costa) 
 Transformările prin care a trecut procesul de învăţare, mai ales în ultimele decenii, au pus problema 

elaborării şi apoi utilizării unor noi metode de predare şi învăţare şcolară. În învăţământul românesc a 
devenit o necesitate promovarea metodelor moderne de instruire care au capacitatea de a stimula 
participarea activă şi deplină, fizică şi psihică, individuală şi colectivă în procesul învăţării. Învăţământul 
modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe promovarea metodelor interactive 
care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. ,,Activ” este elevul 
care ,,depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de 
căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. ,,Activismul exterior” 
vine deci să servească drept suport material “activismului interior”, psihic, mental, să devină un purtător al 
acestuia.” (Ioan Cerghit) 

 Meyers şi Jones definesc învăţarea activă (active learning) drept un mediu de învăţare care „permite 
elevilor să discute, să asculte, să citească, să scrie şi să reflecteze asupra propriilor modalităţi de cunoaştere 
prin intermediul exerciţiilor de rezolvare de probleme, prin participări în cadrul micro-grupurilor informale, 
prin simulări şi studii de caz, prin jocuri de rol şi alte activităţi, toate menite să-i solicite să aplice ceea ce 
învaţă.”  

 Specific acestor metode este faptul că pot stimula şi dezvolta învăţarea prin cooperare, lucrul în 
perechi sau în grupe mici de elevi, facilitând astfel comunicarea, relaţionarea, colaborarea şi sprijinul 
reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pentru explorarea unor teme noi, care duc la cunoaşterea 
dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă.  

 Alegerea metodelor cele mai eficiente pentru o anumită activitate didactică e, în exclusivitate, 
rezultatul deciziei cadrului didactic; în luarea acestei decizii el trebuie să ţină seama de: obiectivele urmărite 
în cadrul lecţiei, specificul conţinutului de învăţat, particularităţile elevilor, propriile competenţe 
pedagogice şi metodice.  

 Astfel pentru predarea – învăţarea lecţiei de matematică „Unităţi de măsură pentru lungime”la clasa 
a III–a am ales METODA MOZAICULUI, metodă bazată pe învăţarea în echipă.  

 Obiectivele urmărite prin aplicarea acestei metode sunt ca fiecare elev : 
• să rezolve independent sarcina de lucru primită; 
• să devină expert în rezolvarea sarcinii primite; 
• să transmită informaţiile asimilate şi celorlalţi colegi din echipă; 
• să folosească corect materialul didactic pus la dispoziţie pentru a se informa.  
 Etapele acestei metode sunt: 
• Stabilirea temei de studiu; 
• Împărţirea acesteia în subteme; 
• Împărţirea clasei în echipe de învăţare; 
• Constituirea grupurilor de experţi; 
• Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare; 
Evaluarea.  
După precizarea obiectivelor şi a etapelor ce trebuie parcurse, am stabilit tema de studiu,” Unităţi de 

măsură pentru lungime”, pe care am împărţit-o împreună cu elevii în următoarele subteme: 
1. Metrul şi instrumentele de măsurare; 
2. Multipli metrului; 
3. Submultipli metrului; 
4. Relaţia dintre metru şi submultiplii/multiplii săi.  
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 În urma obţinerii acestor subteme, am împărţit clasa în 5 echipe, fiecare echipă având 5 membri. 
Fiecare elev din echipă a primit prin tragere la sorţi un număr de la 1 la 5 şi a avut ca sarcină să studieze în 
mod independent subtema corespunzătoare numărului său, el trebuind să devină expert în sarcina primită.  

 După ce au parcurs faza de muncă independentă folosind materialul didactic pus la dispoziţie, elevii 
cu acelaşi număr s-au reunit şi au dezbătut sarcina primită împreună. Mai întâi au prezentat ceea ce au 
descoperit studiind independent, apoi au adăugat elementele noi aflate de la ceilalţi colegi, devenind astfel 
experţi în subtema studiată. În continuare fiecare elev a revenit la echipa iniţială şi a prezentat celorlalţi 
colegi, experţi şi ei în sarcinile avute de rezolvat, cunoştinţele asimilate şi, bineînţeles, a reţinut cunoştinţele 
transmise de coechipierii lor.  

 Pentru a-şi susţine raportul realizat, elevii au folosit desene, fişe şi tabele, dând dovadă de competiţie 
în prezentarea materialului pregătit.  

 Evaluarea s-a realizat prin rezolvarea de către fiecare elev a unei fişe prin care au demonstrat modul 
în care şi-au însuşit cunoştinţele în urma prezentărilor făcute de colegii lor: 

1. Care este unitatea standard de măsurare a lungimii? 
2. Care sunt multiplii metrului? 
3. Care sunt submultiplii metrului? 
4. Efectuaţi următoarele transformări: 
2 m = ? cm 7 km = ? m 
5 m = ? dm 9 dam= ? m 
4 m = ? mm 8 hm = ? m 
 Ţinând, însă, seama de dezvoltarea psihică a şcolarului mic şi de dificultăţile înţelegerii noţiunilor 

de unităţi de măsură, se impune ca situaţiile de învăţare să aibă şi un pronunţat caracter intuitiv şi practic-
aplicativ. Este necesar ca aceste activităţi să fie corelate cu experienţa empirică a elevilor, cu preocupările 
lor- jocul didactic fiind o metodă eficientă utilizată în cadrul unor acţiuni directe de măsurare şi comparare.  

 La clasa I, pentru introducerea unităţii fundamentale de măsurat lungimea (metrul), este necesar să 
se efectueze un număr relativ mare de măsurători cu unităţi nestandard. Activitatea poate primi un caracter 
activizant prin jocul didactic ,,Câţi paşi măsoară clasa noastră?”, având ca scop măsurarea lungimii sălii de 
clasă, folosind ca etalon pasul. Jocul poate fi organizat pe echipe, rezultatele fiind consemnate într-un tabel 
existent pe tablă. Se constată că în tabel nu apare acelaşi număr de paşi la fiecare elev deşi lungimea clasei 
este aceeaşi. De ce? Paşii nu sunt egali. Prin comparare, elevii constată că elevii mai înalţi au înregistrat un 
număr mai mic de paşi decât cei de statură mai mică, datorită deschiderii mai mari a pasului. Din această 
cauză se impune nevoia de a găsi un rezultat identic şi se impune necesitatea de a folosi un etalon- mărime 
constantă. Se prezintă apoi metrul ca unitate de măsură fundamentală şi instrumentală de măsurat lungimi 
într-o varietate de forme în care poate fi întâlnit. Prin comparare se constată că delimitează aceeaşi lungime 
pe oricare din formele utilizate. A stfel, metrul poate fi înţeles ca unitate fundamentală, unică şi universală 
pentru măsurat lungimea. Cunoaşterea intuitivă a instrumentelor de măsurat trebuie să fie urmată de acţiuni 
de măsurare efectivă, pentru a li se forma elevilor unele capacităţi şi deprinderi practice de măsurare. 
Măsurând diferite lungimi, lăţimi, grosimi, înălţimi dezvoltăm spiritul de observaţie al copilului, orientarea 
în spaţiu, sesizarea aspectelor semnificative ale realităţii înconjurătoare.  

 La clasele III-IV, pentru formarea capacităţii de apreciere cu uşurinţă şi relativă exactitate a unor 
lungimi date, se pot desfăşura exerciţii-joc, de forma: ,,Ce distanţă există între pomii din grădină?”, ,,Ce 
înălţime au colegii de pe rândul meu?”, ,,Ce lungime crezi că are…?” 

 Prin jocul ,,Calculaţi lungimea traseului....” avem posibilitatea de a forma elevilor, pe lângă 
deprinderile de calcul matematic, capacitatea de a se orienta pe harta turistică şi a calcula distanţa pe care 
trebuie să o parcurgă pe un itinerar dat sau ales.  

 Metodele şi tehnicile prezentate au imprimat activităţilor desfăşurate un caracter activ, au stimulat în 
mod deosebit interesul elevilor pentru studiu într-un format aparte. Munca în echipă a determinat crearea 
unui climat mai puţin încordat, mai amical, elevii dând randament maxim şi dovedind că: „ a-l învăţa pe 
copil nu înseamnă să-i dăm din adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înţeleagă 
cu gândirea lui lumea. “ (I. Cerghit) 

Bibliografie: 
1) Oprea Crenguţa- Lăcrămioara, „Strategii didactice interactive“, EDP, București, 2009 
2) Cerghit Ioan, „Metode de învăţământ“, Ed. Polirom, Iași, 2006 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. PROBOTEANU ROXANA-ELENA,  
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DOMNIȚA, COM. ȚIBANA, JUD. IAȘI 

 
Familia constituie fundamentul transmiterii unor norme și valori morale și spirituale pentru o 

dezvoltare armonioasă a copilului. Orice familie presupune un mod unic de interacțiune între membrii care 
o compun. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele 
deja deprinse din familie.  

În familie copilul învață să își cultive și să își dezvolte abilitățile de comunicare, de exprimare a 
sentimentelor, de relaționare cu alți copii sau cu adulți. Pentru formarea unui adult echilibrat și fericit 
procesul de educare al copilului este esențial. Însă, nu de puține ori, astăzi, educația copilului din primii 
șapte ani ridică semne de întrebare. Nu prea mai există cei șapte ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși 
în diverse forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede. Educația elementară poate transmite 
anumite semnale cu privire la comportamentul copiilor, la modul de instruire de care au avut parte în familie 
sau despre cine a jucat rolul membrilor familiei. Reperele educaționale și culturale cu privire la familie 
explică o parte din credințele puternic înrădăcinate, depozitate în memoria familială care are o zonă de 
operare dominant conștientă, dar nu exclusivă. Părinții au anumite așteptări în raport cu viitorul copil de 
timpuriu.  

În comportamentul unui copil distingem mai multe tipuri de educație primită în familie. Astfel, 
descoperim mai multă permisivitate, mai puțină fermitate sau mai multă severitate și mai puțină îngăduință. 
Dacă din comportamentul unui copil nu se distinge educația timpurie din sânul unei familii, este din cauza 
lipsei de modele demne de urmat din societatea în care trăim. Sfântul Ioan Gură de Aur consideră problema 
educației o problemă a societății, „a vieții de obște, a noastră a tuturor”. În viziunea sa, „a educa înseamnă 
a purta grijă de copii și de tineri în ce privește buna cuviință și de a crește pe copil moral”44F

45. Cu geniala sa 
intuiție de moralist, el găsește originea răului de care suferea societatea timpului său în lipsa educației 
sănătoase a copiilor.  

Dezvoltarea emoțională, socială și fizică a copiilor are un efect direct asupra adulților în care aceștia 
se vor transforma. Astfel, înțelegerea nevoii de a investi în dezvoltarea copiilor de la vârste fragede este 
foarte importantă pentru ca evoluția lor emoțională să fie armonioasă și să conducă la adulți echilibrați, 
împliniți, fără derapaje emoționale majore.  

Distingem un copil bine crescut după comportamentul pe care îl manifestă în public, după modul în 
care salută, după modul în care relaționează cu prietenii, după modul în care înțelege anumite norme sociale: 
așteptarea la rând într-un magazin, la medic, respectarea credințelor, simbolurilor și valorilor noastre și a 
celor din jur, folosirea manierelor, respectarea celor din jur, recunoașterea greșelilor, dovedirea tactului și 
a toleranței. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip 
de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos 
şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum 
şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău 
au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte 
legate de creşterea unui copil, perseverenţa și în primul rând exemplul personal. Iar eforturile susţinute nu 
vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

Bibliografie: 
• Carmen- Maria, Bolocan, Catehetica și Didactica Religiei interferențe și deosebiri, Editura 

Performantica, Iași, 2005.  
• Georgeta, Pânișoară, Dorina, Sălăvăstru și Laurențiu Mitrofan, Copilăria și adolescența, Provocări 

actuale în psihologia educației și dezvoltării, Editura Polirom, 2016.  

45 Sfântul Ioan Hrisostom, tom XLVII-LXIV în J.-P. Migne (MG), Patrologiae cursus complletus. 
Patrologia Graeca (PG), 167 vol. Paris, 1857-1866. 
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GREȘELI FRECVENTE IN EDUCAȚIA PREȘCOLARILOR 
 

PROF. PROFIRESCU AMALIA 
LICEUL DE ARTE” BALAȘA DOAMNA”-TARGOVIȘTE 

 
 Educația inițială este educația pe care copilul o primește în primii săi ani de viață (0-7 ani). Aceasta 

este o etapă foarte importantă în dezvoltarea copilului, fapt care influențează dezvoltarea abilităților fizice 
si psihice, încurajându-i creativitatea, arătându-i să fie autonom și autentic, aspecte care ii vor servi pentru 
a intra în viață cu forțe proprii. Pe parcursul istoriei au existat autori precum Jean Piaget, Sigmund Freud, 
Maria Montessori, care au dezvoltat teorii psihologice și pedagogice, permițând accesul în mintea copiilor, 
în modul lor de gândire, de învățare și de raționare.  

 Marele filosof grec, Aristotel spunea:” Dă-mi un copil până -n vârsta de 7 ani și-ți voi arăta un OM”.  
 În cele ce urmează vom dezbate împreună câteva greșeli pe care le săvârșesc părinții în educația 

preșcolarilor.  
 Inconsecvența în rutina zilnică 
Consecvența este esențială pentru educația si dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor, susțin pediatrii. 

Atunci când intervii în rutina lui zilnică, copilul devine confuz și nu înțelege ce se petrece. Prin menținerea 
unui program stabil de creștere și educație când vine vorba de disciplină, ore de somn sau ore de masă, se 
creează un echilibru în dezvoltarea acestuia.  

 Focusarea pe greșeli si ignorarea faptelor bune 
Adesea părinții au tendința de a critica tot ceea ce fac copiii rău, dar nu observă ceea ce fac bine. 

Observă comportamentul lui pozitiv și apreciază-l spunându-i mereu asta, recompensându-l cu ceva, mai 
ales pe plan afectiv dar și material.  

 Impunerea jocurilor si a hobby-urilor  
În epoca modernă, părinții se orientează spre înscrierea copilului la diverse cursuri și clase pe tematici 

variate pentru a-l ajuta să se dezvolte armonios, însă înainte de toate trebuie să aibă timp de joaca. Acest 
lucru înseamnă că se joacă făcând ceea ce aleg ei să facă: implică alegerea, voința, responsabilitatea.  

 Lipsa implicării în joaca copiilor 
O altă greșeală pe care o săvârșesc părinții este că, lăsându-se copleșiți de grijile cotidiene, uită să 

mai aloce timp și pentru a se juca cu copilașii lor. Este important sa-i acorzi timp micuțului și să te joci cu 
el, arătându-i că te interesează ce face, cum se joacă, etc.  

 Încurajarea și cedarea în fața plânsetelor și răsfățului copilului 
De fiecare dată când cedezi în fața acestor scâncete, nu faci decât sa îi construiești o adevărată 

strategie prin care să facă întotdeauna ce dorește, știind că aceasta este soluția pentru a i se îndeplini orice 
dorință.  

Aici intervine consecvența, susțin specialiștii. A nu ceda în fața acestor rugăminți și presiuni ale 
copilului înseamnă a-i scoate din cap ideea că în acest fel poate obține ceea ce dorește.  

1718

 



CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ  
 

PROF. ÎNV. PREŞC. PRUNĂ GEORGIANA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULLIVER” CONSTANŢA 

 
 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 

OM.  
Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este 

reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și 
își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie. „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, 
mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ.  

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  
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Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte 
determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: PRUNA MADALINA IONELA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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L’ EDUCATION DE LA PETITE ENFANCE 
 

 PRUTEANU LORA – PROF. LIMBA FRANCEZA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA PIRJOL, JUD. BACAU 

 
Mes enfants, je les ai voulus POUR EUX ou POUR MOI ? 
La petite enfance est un stade du développement humain. Ce moment est un stade crucial: il est 

clairement établi que le milieu de vie intervient non seulement dans le nombre de connexions mais aussi 
dans le mode de fonctionnement du cerveau. itDe toutes les espèces connues, le petit de l’homme reste le 
plus longtemps sans défense et pas du tout préparé à affronter le monde extérieur. Période de risque et de 
danger, la petite enfance est aussi riche de possibilités incommensurables, c’est le temps de l’exploration, 
de l’expérimentation, de la maîtrise du changement. C’est la période cruciale où l’enfant adopte 
progressivement un comportement favorable à l’apprentissage et cherche à aller vers le monde extérieur1. 
»Cette période est également cruciale pour l’incorporation de normes de genre, comme le montrent 
différentes études menées en Suisse. deL’éducation est un art difficile, nous le comprenons très vite, dès 
que nos beaux principes se trouvent confrontés à cette réalité complexe, à ce monde inconnu, qu’est chaque 
nouveau-né. Comment l’aider à grandir et à développer ses talents ? Que lui permettre ? Que lui interdire ? 
Comment lui apprendre la liberté ? Comment lui montrer que nous l’aimons ? Comment lui faire découvrir 
et aimer le Seigneur ? 

Autant de questions auxquelles nous n’avons jamais fini de répondre et qui, d’une certaine manière, 
semblent se compliquer au fur et à mesure que notre progéniture grandit. Ce qui vaut souvent aux parents 
novices de s’entendre prédire, comme une invitation à relativiser leurs inquiétudes éducatives: « Ce n’est 
rien par rapport à ce qui vous attend plus tard: petits enfants, petits soucis ; grands enfants, grands soucis 
! » Les enfants qui bénéficient d'une éducation de la petite enfance de qualité, équitable et inclusive sont 
mieux préparés pour l'école primaire et obtiendront de meilleurs résultats scolaires. Une éducation de la 
petite enfance (EPE) de qualité contribue également à réduire les taux de redoublement et d'abandon 
scolaire à l'école primaire. Les enfants doivent apprendre à se mettre à la place de l'autre. Ils ont besoin 
d'empathie, d'amour, de sollicitude et d'une réelle confiance. Ils doivent se heurter de temps en temps aux 
limites des autres et être contraints de les respecter. C'est là tout le secret d'une bonne education. Dans notre 
société technologique de performance et de consommation, il peut sembler de plus en plus difficile de 
trouver du temps pour les enfants. C’est bien normal, parfois, nous trouvons à peine du temps pour les 
tâches ménagères et la cuisine. Qu’en est-il alors de ce temps de qualité accordé aux enfants, essentiel pour 
construire la relation avec eux? 

Une relation parent-enfant se construit au quotidien dès la naissance de l’enfant. Jour après jour, le 
temps de qualité passé avec lui crée le lien de confiance. Un enfant qui aura reçu de l’attention de la part 
de ses parents dès son plus jeune âge, qui aura été accueilli et écouté par eux, et à qui ils se seront intéressés 
aura plus de facilité, à l’adolescence, à s’ouvrir, à partager ses expériences et à se confier. Plusieurs parents 
ont l’impression de devoir en faire beaucoup avec leurs enfants pour développer la relation. Petit, on le 
stimule de mille et une façons, plus grand, on lui offre une panoplie de cadeaux technologiques et on fait 
avec lui des activités rocambolesques. Tout cela est bien amusant et plait certainement à l’enfant. Ce sont 
des moyens qui apportent à l’enfant une satisfaction immédiate et procurent aux parents la sensation de 
répondre aux besoins de l’enfant. Cependant, pour développer la relation avec un enfant, la simplicité est 
souvent suffisante. L’important est d’accueillir l’enfant dans ce qu’il est, de lui faire confiance et de 
répondre à ses besoins de sécurité et d’amour tout comme à ses besoins matériels de base. Éduquer son 
enfant: Les 9 erreurs à ne pas faire 

1-Croire que votre enfant comprendra et apprendra les règles tout seul. Il a besoin que vous 
l'éduquiez pour grandir.  

2-Penser que, parce que vous avez expliqué les règles, il n'est plus nécessaire de les imposer. Une 
phase de bagarre est inévitable.  

3-Tout interdire. Le « tout interdit » est non seulement destructeur mais aussi contre-productif.  
4-Donner des ordres sans expliquer, dresser votre enfant à obéir.  
5-Promettre une punition et ne pas la donner. Vous perdez toute crédibilité. La prochaine fois, il vous 

regardera avec un sourire en coin.  
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6-Interdire un jour, autoriser le lendemain. Votre enfant a besoin de cohérence, sinon il ne compren 
plus rien.  

7-Etre terrorisé à l'idée de faire souffrir votre petit. Bien sûr, vous lui imposez des frustrations. Mais 
ce sont des souffrances normales et inévitables. C'est la même chose lorsque vous lui demandez de ne pas 
mettre sa main dans la prise de courant! 

8-Vous imaginer que, parce que vous interdisez quelque chose à votre enfant, vous êtes des parents 
mal aimants. Aimer, c'est éduquer, au contraire.  

9-Assimiler votre enfant à ses actes. Il a volé une babiole au supermarché ? Inutile de l'humilier en le 
traitant de voleur. Il faut lui expliquer ce qu'est le vol, lui dire qu'il est sanctionné par la société et le prévenir 
que lui-même sera puni s'il recommence.  
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ROLUL PARINȚILOR IN EDUCAREA COPIILOR 
 

PROF. ȊNV. PRIMAR PRUTEANU LUMINIȚA 
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,ŞTEFAN CEL MAREˮ 

 SAT ŞTEFAN CEL MARE, JUD. VASLUI 
 
„Căci ei vor fi în lume și în viață 
Așa cum noi le-am spus și arătat,  
Iar ei, la fel vor da povață 
Și-un lung popor e-acum de noi format” (Traian Dorz) 
 
Familia este un factor determinat care modelează principiile și realizarea copiilor. Familia este o 

puternică influență asupra a ceea ce am devenit, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a 
tot ce ne influențează pe noi. Părinții joacă cel m-ai important rol în formarea copiilor, creșterea și 
dezvoltarea lor ca personalități. Anume din familie copilul trebuie să învețe normele morale, etice, fiindcă 
familia este baza fundamentală a formării de sine. Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o 
acțiune unitară, coerentă, iar implicarea educației rezidă în strânsă legătură dintre familie și mediul 
educațional. Acest lucru impune ca părinții să fie parteneri egali ȋn educația copilului.  

„Meseria” de părinte este foarte grea. În condițiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice 
dezvoltării copilului, familia este în primul rând cadrul existenței biofizice ale acestei dezvoltări. Părinții 
sunt cei care stabilesc un anumit program zilnic necesar dezvoltării fizice sănătoase ca alimentarea, 
activitățile, jocurile, plimbările, pregătirea de lecții, ora de culcare și multe altele. Un bun ghid pentru copil 
în primul rând sunt părinții și anume comportamentul lor în familie, între ei și față de semenii lor. 
Comportamentul părinților față de copil reprezintă o fază principală în dezvoltarea normală a stadiilor de 
viață a copilului. Un mod de comunicare liber exprimat fără agresie, prioritate îi permite copilului să se 
simtă în primul rând liber în gândire și exprimare, în al doi-lea rând m-ai deschis spre o comunicarea cu ei 
și spre o gândire matură mai timpurie.  

Un alt rol destul de important în educarea copiilor este atenția din partea părinților, ei trebuie să fie 
cât m-ai atenți la tot ce face copilul lor, spre ex. să fie prezenți la activitățile în acre participă copii lor, să 
fie interesați de hobiurile copiilor lor, să discute cu ei despre activitățile zilnice, să petreacă cât m-ai mult 
timp împreună cu familia lor cu copii. Să iasă m-ai des împreună la o plimbare, la o distracție. Participarea 
afectivă a părinților la necazurile copiilor, la evenimentele din viața acestora, le dau liniștea și siguranța. 
Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice natura greșelilor 
săvârșite, gravitatea acestora și nu să se apeleze la măsuri autoritare și drastece deoarece ele produc blocaje 
psihice și dezadaptare socială.  

Un factor nu m-ai puțin important în educarea copiilor și care influențează chiar și asupra dezvoltării 
fizice a copilului sunt „mesele luate împreună cu familia”. Familiile care mănâncă împreună, la aceeaşi 
masă şi în acelaşi timp, de cel puţin patru ori pe săptămână au tendinţa de a consuma hrană mai sănătoasă. 
Concluzia aparţine unui studiu realizat de nutriţionişti şi psihologi de la Penn State’s College of Agricultural 
Sciences. Menţinerea relaţiilor şi a ritualurilor de familie este o parte importantă a unui comportament 
familial sănătos şi, în acelaşi timp, mesele luate împreună duc la consolidarea acestor relaţii.  

Nu degeaba se spune că „ cei șapte ani de acasă” sunt cei mai importanți în dezvoltarea copilului, 
aceștia îi formează personaliatea și modul de comportare pe care îl au copiii în viitor.  

Familia este grupul cel mai important din toate grupurile sociale deoarece ea influențează și 
modelează persoana umană. Cercetările care vin din psihanaliză, psihologia socială și sociologie susțin că 
familia este: adevăratul laborator de formare a persoanei.  
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FAMILIA- PRIMUL EDUCATOR 
 

PRUTEANU SMARANDA 
ŞCOALA GIMNAZIALA “I. G. DUCA” PETROSANI 

 
Educaţia este cea care desavârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în 

şcoală, în comunitate. Aspiraţiile, rezultatele şcolare şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale 
unei interacţiuni dinamice între copilul şi cercul lui apropiat. Educaţia copilului începe în familie, la ceea 
ce se clădeşte aici, se adaugă educaţia dascălilor primită în şcoală, apoi învăţarea unor comportamente” 
model” în grupul de prieteni, dar să nu uităm şi de exemplul pe care îl oferă societatea. Şcoala şi familia 
sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia comunitatea, mediul extraşcolar şi 
extrafamilial, în care pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale se 
completează şi se susţin, ele asigură într-o mare masură, integrarea copilului în activitatea şcolară şi mai 
târziu a tânărului în societate.  

 Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Climatul 
educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare interpersonală, atitudini 
ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi pozitiv sau negativ. Şcolarul 
are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Într-un climat educativ bun părinţii 
sunt calmi în raporturile cu copiii, fără a le satisface orice capriciu. Copilul simte că părinţii se ocupă de el, 
că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare. Familia este un cadru ferm de 
disciplină, în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă. Climatul familial negativ este 
caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este îndeplinit cu calm şi consecvenţă, 
părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului, copilului i se aplică pedepse 
corporale, este ameninţat şi admonestat.  

Cauzele nerealizării şcolare (eşecul şcolar sau insuccesul şcolar) sau a subrealizării determinate de 
condiţiile de mediu familial sunt: 

-Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi (include respingerea, supraprotecţia 
acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul respins este brutal, singuratic, 
necomunicativ, certăreţ, etc. ); 

-Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv; 
-Atitudine severă faţă de copil (climat hiperautoritar), copilul devine apatic, indiferent, protestează, 

se revoltă. Se conturează trei tipuri de copii: copilul-pitic-considerat fiinţă lipsită de valoare, care trebuie 
să fie mereu certată, copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigenţelor 
părinţilor şi copilul-sălbatic, care are porniri neapărat urâte şi de aceea trebuie,, dresat’’ ; 

 Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, 
dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există 
mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze 
pe a celuilalt. Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, 
oricât de competenţi ar fi educatorii. Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care 
o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală 
este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de la comunitate. Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei 
aspecte ale unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. Implicarea părinţilor 
joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare 
în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Mediul 
familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi 
marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de 
neînlocuit. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral estetic. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului cunoştinţele uzuale (despre plante, 
animale, ocupaţiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de 
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observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care 
părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, 
trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind 
indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă şi a 
carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, 
dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Tot în familie se formează cele mai 
importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi 
atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt 
ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă‖. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea 
mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul 
şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale 
unei zile, elevul este la şcoală 4 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii 
uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea 
armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  

 A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi 
ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Una dintre cele mai importante 
preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi 
profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul 
sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece 
acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea 
dragoste pe care o poartă copiilor. De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare 
care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii.  

 Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educației pentru un mediu sigur de 
învățare și de achiziții ale elevilor. Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinții sunt 
parteneri în educația copiilor lor, rezultatele determină performanța elevilor, o mai bună frecventare a școlii, 
scăderea fenomenului delincvenței.  
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 CEI SAPTE ANI DE ACASA ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ 
 

PROF. INV. PRESCOLAR CRISTINA PUFULETE 
GRADINIȚA CU P. N. NR. 39 PLOIESTI  

STRUCTURA A GRADINITEI CU P. P. ,,SF. MUCENIC MINA 
 
“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 

Levine).  
A fi părinte este una dintre cele mai complexe și mai provocatoare experiențe pe care ni le poate oferi 

viața. Devine o mare provocare și o mare responsabilitate să poți crește un copil astfel încat el să devină un 
adult sănătos, echilibrat si capabil să facă parte din generația următoare. Cei mai importanți ani din viața 
unui copil sunt anii pe care acesta și-i petrece exclusiv în sânul familiei, în care el descoperă principiile si 
regulile lumii în care trăiește. De aceea, familia trebuie să utilizeze metode pozitive de creștere a copilului 
pentru că este mult mai usor să previi comportamentele negative decat să le schimbi după ce ele chiar au 
devenit un mod de viață. Nu este de ignorant faptul că familia este factorul determinat în formarea 
comportamentului viitorilor adulți.  

Circumstanțele sociale, economice si culturale actuale, rapiditatea cu care se produc schimbările în 
sfera socială, alterarea statutului familiei au determinat părinții să se simtă depășiți în a comunica cu copiii 
lor. Deseori, ei sesizează prea târziu problemele cu care se confruntă copiii, iar soluția este aceea de a apela 
la sprijinul specialistilor.  

Stanciulescu considera că experiența comună a părinților și a copiilor conduce la contracararea 
principalelor teze referitoare la familie: 

• Teza familiei atotputernice – unica responsabilă în eșecurile înregistrate în dezvoltarea copiilor 
• Teza familiei neputincioase ale cărei prerogative sunt cedate instituților de stat 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 

s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

Această expresie ,,Bună creștere” – nu este un standard general. Ea are forma pe care părinții i - o 
dau. A fi bine – crescut nu înseamnă peste tot același lucru: atât contextul cultural – istoric al societății cât 
și standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiția ,,celor 7 ani de acasă”.  

Prin intermediul familei se transmit anumite valori, atitudini, cunoștințe, iar acest lucru se realizează 
cu ajutorul stilurilor educative ale părintelui. Acestea reprezintă, de fapt metode și tehnici diferite care sunt 
adaptate diferitelor obiective stabilite încă de la început.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 
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Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

• ,, Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă”;” 
• ,, Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea;” 
• ,, Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească;” 
• ,, Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru 

eşecuri;” 
• ,, Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni;” 
• ,, Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;” 
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• Vrășmaș, E. (2008). Intervenția socio- educațională ca sprijin pentru părinți. București: Editura 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INVAȚAMANT PREȘCOLAR: PUI LUCRETIA,  
SCOALA GIMNAZIALA ILVA MARE, GPN NR. 2, JUD: BISTRIȚA NASAUD 
 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară…”  
 Antoine de Saint-Exupery 
 
De ce ,,Cei șapte ani de acasă” ? 
 Mulţi dintre părinţii tineri și nu numai ar putea să îşi pună această întrebare. Ce copil mai stă șapte 

ani, în vremurile de azi, numai cu părinţii lui? Chiar dacă are bunici sau dacă unul din părinţi lucrează, tot 
trebuie să facă cel puţin grupa mijlocie sau mare pentru a putea fi înscris la şcoală. Aproape toţi părinţii au 
auzit această formulă în viaţa lor şi ştim bine că nu s-a referit niciodată la timpul petrecut în aceşti ani doar 
lângă părinţii lui, ci la învăţătura pe care au primit-o de la aceştia.  

 Familia, în orice societate, joaca rolul cel mai important în formarea și dezvoltarea copilului, 
deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale, 
fiind astfel indeplinite etapele întregului său ciclu de creștere .  

 Psihanalistul W. Stekel afirma că ,,educaţia unui copil începe în prima zi de viaţă”.  
Aceasta este o regulă pe care mulţi părinţi nu o înţeleg, răsfăţând sau neglijând copilul şi considerând 

că educaţia lui începe în momentul când începe să vorbească şi adultul se poate face înţeles. Părinții sunt 
primii şi cei mai importanţi educatori din viaţa copilului. Deprinderile de comportament, atitudinea faţă de 
ei înşişi, faţă de ceilalţi, faţă de prieteni, faţă de muncă, formate în aceşti ani vor sta la baza personalităţii 
lui viitoare. Această perioadă este extrem de importantă deoarece studiile arată că în aceşti ani se formează 
personalitatea pe tot restul vieţii. Doresc să-l amintesc aici pe celebrul psihanalist francez Francoise Dolto 
care afirmă că educaţia nu are nimic în comun cu dresajul, cu comportamentul pe care încercăm să-l 
impunem copilului. De fapt, este vorba de respectul faţă de el însuşi pe care încercăm să îl inoculăm 
copilului şi care vine din respectul pe care adultul îl are pentru el. Această educaţie este un mod de a fi care 
inspiră copilului încredere în sine sau neîncredere, care îi dau siguranţa că orice ar face, va fi întotdeauna 
iubit, chiar dacă uneori mai este şi certat. "În fond, educaţia, în sensul ei fundamental.... este o problemă de 
SIGURANŢĂ şi NESIGURANŢĂ. Este ceea ce îi permite dinamismului interior al copilului să se exprime 
sau dimpotrivă, îl paralizează. În jurul acestui fapt se joacă totul şi de aceea este prima educaţie de neşters." 

Copilul trebuie integrat cu totul în familie, ca fiinţă umană şi nu ne purtăm cu el cum ne-am purta cu 
o păpuşă, nu e o marionetă trasă de aţe. Trebuie să îl respectăm din plin.  

Dolto afirmă că "trebuie să îi respectăm până şi privirea. ÎN FAŢA COPILULUI NU TREBUIE SĂ 
FACEM NIMIC DIN CEEA CE NU AM FACE ÎN FAŢA UNUI OASPETE DE SEAMĂ. "� 

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”.  

 Dincolo de bagajul de cunoștințe pe care vrem să le însuşească, țelul unei societăţi sănătoase este să 
formeze copii fericiți, care să se bucure de viaţă, de cele învăţate, de familie, de prieteni. Formula corectă 
este îmbinarea armonioasă dintre inteligența cognitivă și cea emoţională.  
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 Copiii învaţă prin imitare. Îi observă pe adulții din jurul nostru și le imită gesturile, atitudinile, 
comportamentele. Când ei vor vedea adulți nefericiți, vor deduce faptul că acesta este modul corect de a 
trăi, iar fericirea nu este un obiectiv în viaţă. Din nefericire, noi, adulții, îi învăţăm să spună, prin imitare, 
dar fără să simtă sau să dorească, să spună “Mulţumesc” sau “Bună ziua”. Conceptul de ,,Cei șapte ani de 
acasă” nu mai are același înțeles ca pe vremuri, deoarece în cei șapte ani de acasă, părinţii îi educă în 
spiritul competiției cu orice preț, cu idei de genul ,,dacă pierzi, ești un ratat” sau ,,Băiatul vecinei a luat note 
mai mari ca tine”. Respectul faţă de oamenii din jur nu mai reprezintă o valoare atât de importantă pentru 
copiii noștri, deoarece noi, adulții, am încetat să le mai spunem asta. Astfel, toate sugestiile pe care cei mari 
le dau celor mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture posibilitatea copilului să se implice emoțional într-
un anumit aspect. Astfel, crescând, adultul va avea rețineri să-și facă așa repede prieteni, să râdă, să se 
bucure ca un copil, să treacă peste probleme, să se bucure de orice moment, așa cum o făcea când era mic.  

 „Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM.  

 Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „Cei șapte ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de 
îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul 
îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind 
intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care 
îşi structurează personalitatea.  

 “Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

• Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
• Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
• Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
• Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru 

eşecuri; 
• Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
• Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
• Părinții inteligenți își stimulează copiii să-și învingă temerile și să aibă atitudini blânde; 
• Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
 Așadar diploma ,,Celor șapte ani de acasă” reprezintă în cele din urmă caloficativul părinților ! 
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PRINCIPII IN EVOLUȚIA DEZVOLTARII SOCIALE A COPILULUI 
 

PROFESOR PURDESCU CLAUDIU 
COLEGIUL TEHNIC MATASARI, JUDEȚUL GORJ 

 
Educația socială a copilului își propune să-l transforme pe acesta într-un membru al societății căreia 

îi aparține, capabil să conviețuiască în bună înțelegere cu semenii săi și să colaboreze la înfăptuirile de 
fiecare zi. Se impune întrebarea: ce este de făcut și cum se poate realiza educația socială a copilului? 

Educația socială presupune stabilirea de relații între semenii unei societăți, iar dintre acestea cele mai 
importante și cu un rol covârșitor în evoluția copilului sunt cele dintre părinți și copii. La baza relațiilor 
bune dintre oameni pot sta un interes momentan sau de durată, admirația, respectul, simpatia, dragostea sau 
un mănunchi de sentimente. Relația dintre copil și părinții săi se sprijină în primul rând pe dragoste, deși 
sunt prezente și celelalte sentimente pozitive. Dragostea are o importanță capitală pentru dezvoltarea sa 
socială. Pe baza ei se creează însăși unitatea părinți-copil și rămâne țesătura de fond a relațiilor dintre ei.  

Dragostea părinților pentru copil trebuie să fie totală și necondiționată, ca să se poată realiza legăturile 
ce vor pune cu adevărat în valoare calitățile acestuia. Relațiile normale dintre oameni au caracter de 
reciprocitate: cine dă trebuie să și primească, cine primește trebuie să dea. Relațiile părinți-copil trebuie să 
fie mereu controlate și reglate în funcție de evoluția copilului, dar niciodată nu trebuie să fie sufocante sau 
traumatizante. În familiile cu mai mulți copii, părinții trebuie să stabilească relații egal de bune și de calde 
cu fiecare în parte. Să nu compare copiii între ei și să nu nedreptățească pe vreunul în favoarea celuilalt.  

Întărirea relațiilor dintre părinți și copii nu cere metode speciale, ci preocupare specială și neîncetată. 
Comunicarea cu copilul este cea mai bună modalitate de a afla tot ce îl frământă, ce visuri are, care sunt 
planurile sale. Mai mult, este indicat ca discuția purtată să fie o clipă plăcută, reconfortantă și așteptată, să 
întărească încrederea în copil și dragostea reciprocă.  

Un alt rol important în evoluția socială a copilului îl are relația copil-bunici, aceștia fiind un ajutor de 
neprețuit pentru părinți în creșterea și educarea copiilor. Copiii își iubesc mult bunicii, iar aceștia țin foarte 
mult la dragostea nepoților, dar uneori bunicii, care au fost buni educatori pentru copiilor, pot deveni 
educatori slabi pentru nepoți din dorința de a le câștiga dragostea. Adesea sunt excesiv de îngăduitori cu 
nepoții, care simt repede acest lucru și caută să profite în diferite feluri. Își formează obiceiuri proaste, devin 
mofturoși, impertinenți și răsfățați. Ca urmare, se încadrează greu în colectivitate la timpul potrivit.  

 De asemenea, relațiile copilului cu frații săi sunt definitorii pentru evoluția sa socială, iar acestea 
trebuie să aibă la bază același sentiment de iubire. De aceea, indiferent de numărul copiilor, venirea altuia 
trebuie pregătită de către părinți, pentru a-i ajuta să se iubească. Pregătirea se impune, mai ales, la venirea 
între ei a celui de-al doilea, pentru ca primul să nu sufere văzându-se lipsit de o parte din preocupările 
părinților, pline de dragoste și atenție. Mulțumirea fiecărui copil în parte și relațiile dintre frați depind 
aproape în exclusivitate de atitudinea părinților.  

Fiecare copil are nevoie să simtă că părinții îl iubesc la fel ca pe frații săi, că se poate bizui pe ei în 
orice împrejurare. Pentru structura de relații normale între frați, părinții trebuie să aibă o grijă deosebită, să 
arate aceeași dragoste la toți, să-i încurajeze pe toți la fel, să nu-i compare între ei, să se ocupe de toți pe 
rând. Cât de des posibil să-i implice în jocuri comune, în discuții și treburi în care să-i lase fiecăruia 
posibilitatea de a se manifesta și de a se afirma. Să le cultive grija unuia pentru celălalt. Să le dea sarcini 
potrivite cu puterile și aptitudinile fiecăruia, să-i laude când reușesc, să-i încurajeze în momentele dificile 
și să-i îndemne să stăruiască.  

Copiii nu se nasc cu interes, dragoste și bunăvoință față de frații lor. Ei trebuie ajutați să-și dezvolte 
dragostea frățească. Având grijă să arate iubire fiecărui copil, evitând să părtinească pe vreunul în 
detrimentul altuia, părinții reușesc să facă din copiii lor frați buni care se iubesc între ei, copii atașați de 
părinți, formând împreună unitatea indisolubilă care este familia.  
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DEZVOLTAREA SOCIALĂ A COPILULUI 
 

PROFESOR PURDESCU MONICA 
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 Din al doilea an de viață, copilul începe să simtă și să înțeleagă că toată bunăstarea lui depinde de 

familia sa și de persoanele care îl cresc. Mult mai târziu, încetul cu încetul și numai cu ajutorul adulților, 
va înțelege că oamenii trăiesc în societate depinzând unii de alții și nu izolați ca Robinson Crusoe. Traiul 
laolaltă le dă putință să-și împărtășească între ei gândurile și sentimentele. Între oameni, ca membri ai 
societății, se pot stabili legături statornice de prietenie, ajutor reciproc, învățătură (transmitere de 
cunoștințe), colaborare în muncă, distracție etc.  

Relațiile dintre oameni se dezvoltă și se mențin bune atunci când la baza lor stau sentimente pozitive 
de politețe, respect, pasiune, înțelegere, simpatie, dragoste, solidaritate, cinste, altruism etc. Uneori apar și 
conflicte. Pentru evitarea și rezolvarea lor, omenirea a stabilit de-a lungul veacurilor reguli de conviețuire 
socială, ce se cer respectate de toată lumea. Existența regulilor oferă fiecăruia o călăuză bună și de fiecare 
clipă, pentru a se comporta în limitele admise de societate. Orice om are datoria să respecte regulile și deci, 
viața, munca și odihna altuia. În aceeași măsură are și el dreptul de a fi respectat de alții. Arta de a trăi în 
societate presupune înțelegerea acestor adevăruri, stabilirea de legături sănătoase, respectarea regulilor de 
conviețuire socială și evitarea conflictelor.  

Scopul educației sociale a copilului este realizarea unui om, ca membru al societății, în stare să 
trăiască în înțelegere cu semenii săi și să colaboreze la înfăptuirile de fiecare zi. Desigur că, pentru atingerea 
scopului final, nu sunt suficienți cei șapte ani, dar felul cum se comportă un om în societate își are temelia 
în primii ani de viață. Preocupările pentru dezvoltarea socială a copilului încep din primul an de viață, ca și 
pentru dezvoltarea sa fizică, intelectuală și afectivă. Vor fi însă pe măsura dezvoltării sale.  

Totdeauna i se va stârni interesul pentru persoanele care se află în preajma sa, cât de timpuriu. I se va 
atrage atenția asupra oricărei persoane care vine în familie, sporadic sau întâmplător. I se va deștepta dorința 
de a cunoaște și mai ales de a intra în relații cu unele persoane, adulți și copii. Să răspundă la întrebările 
puse; să întrebe și mai ales, să nu-i fie frică de cei apropiați. Va fi ajutat să stabilească legăturile necesare 
și să se obișnuiască cu persoanele care se ocupă de creșterea și educația sa (la creșă, la grădiniță) și cu copiii 
din jurul său. Stabilirea acestor legături este necesară și pentru maturizarea socială a copilului.  

Va fi îndrumat să dea un conținut legăturilor cu alți copii, mai ales cum să se joace, să stea de vorbă, 
să îndeplinească mici însărcinări, să facă unele activități împreună etc. Cu acest prilej, prin explicații scurte, 
ușoare, formulate pe puterea înțelegerii sale, va fi ajutat să pătrundă puțin câte puțin principiile care stau la 
baza vieții sociale: colaborare, ajutor reciproc, însoțire, schimb etc. va fi ajutat să-și întărească relațiile care 
pot duce la înfiriparea unei prietenii rodnice și durabile, prin schimb de daruri, vizite. I se vor dezvolta 
sentimentele pozitive și calitățile necesare conviețuirii omenești: simpatia, admirația, compasiunea, 
înțelegerea, cinstea, dreptatea, spiritul de solidaritate, grija pentru altul etc.  

În același timp, îi vor fi prevenite reacțiile negative ca frica, furia și agresivitatea și va fi ajutat să le 
învingă și să le stăpânească dacă au apărut. Se va încuraja stabilirea de relații spontane (din îndemn propriu), 
dar vor fi controlate cu mare atenție, spre a nu influența negativ dezvoltarea copilului. Se vor îndrepta sau 
întrerupe neîntârziat relațiile care stânjenesc dezvoltarea socială a acestuia.  

O persoană care îngrijește de copil, oricât de bună ar fi, dacă nu se face înțeleasă și iubită de copil, ca 
relațiile dintre ei să fie normale, va fi înlăturată. Copilul nu se poate schimba, fiindcă el se comportă după 
forțele sale lăuntrice pe care nu le poate domina.  

Profitând de fiecare prilej, părinții vor ajuta copilul să acționeze astfel încât să-și formeze deprinderi 
și obișnuințe, în baza cărora să se comporte normal și să înțeleagă principiile de conviețuire socială.  
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

PURE COSMINA MARIANA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA „SZALARDI JANOS” SALARD 

 
 Educația este o formă de activitate umană, de mare complexitate, alcătuită din ansamblul acțiunilor 

educative întreprinse în cadrul unei societăți definite. Activitatea educativă se realizează prin confluența 
activă și interdependența a rezultatelor produse de surse educogene diferite, care acționează în același timp 
(familie, școala, club sportiv s. a. ) sau în momente diferite ale evoluției ontogenetice a persoanei (sugar, 
preșcolar, licean, student).  

 Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze. El trebuie 
să înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi, iar asta e răspunderea părinților și a cadrelor didactice. 
Obişnuieşte-l de mic cu bunele maniere. Sunt cheia către succesul lui social.  

 Un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi mai confortabil în prezenţa 
celorlalţi decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obişnui 
cu bunele maniere este ca părinţii să-i fie un bun model copilului. Începem să îl învățăm lucrurile simple 
încă de la vârsta fragedă: să salute, să spună” te rog” şi” mulţumesc”. Dar buna creştere nu trebuie să se 
oprească aici.  

 Va trebui să ştie ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere şi chiar într-o discuţie cu 
un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate şi îl învaţă ce înseamnă 
respectul. Iar copiii respectuoşi vor fi trataţi cu respect. Aşadar, cum îl înveţi bunele maniere? 

Ce faci şi ce nu faci 
 A-l învăţa bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp şi vei avea multe ocazii să îl 

îndrumi în direcţia corectă. Ţine minte aceste sfaturi: 
 Chiar dacă a greşit de câteva ori, nu te grăbi să tragi concluzia că este prost crescut sau că tu ai 

uitat ceva foarte important. Este posibil să aibă nevoie doar de una două lecţii de bune maniere pentru ca 
problema să se rezolve.  

 Explică-i clar şi învaţă-l ce anume trebuie să facă sau nu. În loc să îi spui un scurt (şi pentru el greu 
de înţeles):” Nu mai fi atât de grosolan”, spune-i:” Nu este politicos să râgâi la masă, dar, dacă o faci, se 
cuvine să îţi ceri scuze”. Sau, dacă zbiară prin casă, nu-i spune:” Încetează cu ţipetele în casă”, ci fii mai 
bland, ca să înţeleagă în fond ce aştepţi de la el:” Te rog, nu mai ridica vocea în casă”.  

 Dacă cel mic îşi exprimă sentimentele folosind expresii sau atitudini mai puţin politicoase, nu i-o 
reteza scurt, ci încearcă să reformulezi. De exemplu, când el zice:” Iah, îmi vine să vărs când văd chestia 
asta verde”, tu corectează-l spunând:” Frumos ar fi să spui că nu îţi place deloc spanacul”.  

 Fii înţelegătoare şi acceptă-i greşelile. Aminteşte-ţi că nu este încă suficient de matur pentru a şti 
bine cum trebuie să se comporte în anumite situaţii. Şi noi, adulţii, greşim adeseori, darămite ei… 

 Educaţia se face doar acasă, cu discreţie, în familie. Nu îi ţine prelegeri şi nu îl critica în public, 
nu îl umili şi nu îl jigni faţă de străini, chiar dacă greşeala a fost destul de mare. A-i face o scenă de faţă cu 
alţii dovedeşte că nici tu nu ai prea fost atentă la lecţiile de bune maniere.  

 Fii consecventă. L-ai învăţat de la doi ani să spună” te rog” şi” mulţumesc”? La 6 ani este evident 
că ar trebui să le folosească.  

 Oricum, procesul de educaţie nu se opreşte la o anumită vârstă. Nu e niciodată prea târziu ca să 
înveţe ceva! 

 
Bibliografie: 
Comănescu, Ioan, (1998), Prelegeri de pedagogie, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea 
Nicola, Ioan, (1996), Tratatul de pedagogie școlară, E. D. P. București 
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EDUCATIA IN FAMILIE. 
 CEI 7 ANI DE ACASA. EDITIA 2020 

 
 PROF. INV. PRIMAR: PUSCASU MARIA 

 
 “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  
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“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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ALTERNATIVA LA EDUCATIA DIN FATA BLOCULUI 
 

CLAUDIA PUZDREA, PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALA” SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA”, BUCUREȘTI 

 
Acum doi ani ne-am mutat la casă într-o zonă apropiată Bucureştiului. Într-un fel am vrut să fugim 

de aşa-numita „educaţia din faţa blocului”, cu care ne-a fost frică să ia contact fetiţa noastră de şase ani. Mă 
veţi întreba de ce. Stau şi mă gândesc că şi eu fac parte din generaţia copiilor crescuţi cu cheia de gât, deşi 
pot spune că am fost mai norocoasă, mama a ales să-şi desfăşoare activitatea acasă pentru a mă putea 
supraveghea şi educa aşa cum se cuvine. Pe vremuri, copiii de muncitori învăţau pe rupte pentru a-şi depăşi 
condiţia şi pentru a duce mai departe visul părinţilor de a avea în familie un profesor, un inginer, un doctor.... 
Aşa am devenit învăţătoare şi apoi profesoară. Mi-am dorit dintotdeauna să lucrez cu copiii şi o făceam de 
când eram micuţă şi mă jucam pe un pled în faţa blocului cu alţii de vârsta mea, pe care îmi plăcea să-i 
comand. Mama avea încredere să mă lase singură „afară”, la joacă. Îi cunoştea bine aproape pe toţi vecinii, 
iar pe stradă parcă nu umblau aşa de mulţi oameni ca acum. Aşa mi-am facut primii prieteni, de la care am 
învăţat să joc „Frunza, Castelul, Ţurca, Gardiana, Obligatea, Respinsea, Elasticul” şi multe altele…. Aşa 
am învăţat să împart tot ceea ce am, am învăţat să preţuiesc atunci când cineva îmi oferea ceva la care nu 
aveam acces…aşa am învăţat să nu fiu egoistă.  

Există copii buni, cuminţi şi deştepţi şi acum, însă trebuie să recunoaştem că pe aceştia nu-i mai 
întâlnim în faţa blocului, iar media calităţii scade. Eu n-aş avea încredere să-mi las fetiţa singură în faţa 
blocului. Mă tot întreb ce ar avea de învăţat bun de la copiii care-şi pierd vremea înjurând, mâncând seminţe, 
ascultând manele sau muzică deochiată, jucând jocuri online cu multă violență, uneori chiar drogându-se… 
Pentru că, din păcate, senzaţia mea este că generaţiile actuale îşi pierd inocenţa din ce în ce mai devreme, 
copiii vor să devină adulţi mai rapid şi se maturizează poate prea forţat. Au acces la informaţie mult mai 
uşor decât a avut generaţia mea, iar părinţii sunt din ce în ce mai ocupaţi şi mai obosiţi să alerge după bani. 
Îmi este din ce în ce mai greu să-i explic fetiţei mele importanţa respectării unor reguli de bună purtare, 
importanţa unei vorbiri corecte… într-o lume în care mass-media promovează agramaţi 
milionari…specimene îmbogăţite peste noapte, de multe ori corupte şi fără educaţie. Copiii din ziua de azi 
trăiesc într-o lume care numai normală nu este. Cei mai mulţi stau închişi în case şi urmăresc programele 
tv sau se joacă non-stop la calculator, conectat sau nu la internet, uitând să comunice cu cei din jur. La 
şcoală nu sunt capabili să se exprime în propoziţii pentru că messenger-ul sau twitter-ul or facebook-ul nu 
le impun o scriere corectă şi completă.  

În aceste condiţii, am ales să ne mutăm la “ţară”, unde copilul se joacă în natură, a învăţat să 
îngrijească un animal, să planteze şi să îngrijească o floare şi chiar grădina de legume, să grebleze şi să ude 
gazonul. Are bicicletă, role şi cort şi poate pleca “în drumeţie” oricând doreşte. Are şi calculator şi internet, 
bineînţeles, însă cu acces limitat şi parolat, pentru că nu vrem să-i creăm dependenţe. Într-un fel ne dorim 
să aibă o copilărie cât mai lungă şi frumoasă, aşa cum am avut-o şi noi. Încercăm să fim modelul de părinţi 
care oferă câte puţin din fiecare: activitate în natură, implicare în sport (mergem la un curs de tenis de 
câmp), o dată pe lună teatru de păpuşi, poate chiar şi un film, puţin calculator şi desene animate, însă fără 
violenţă, un pic de ştiinţă, o limbă străină, un pic de tehnologie, însă totul cu moderaţie… Ne ferim cât de 
poate de mult de “cultura mall-ului” şi a mâncării de tip fast-food. Încercăm să petrecem timp de calitate în 
familie, pentru că, acestea vor fi amintirile copilului meu.  

Nu există o reţetă general valabilă şi s-a dovedit că, deşi unii părinţi oferă necondiţionat cele mai 
scumpe jucării posibile, totuşi copiii se bucură de o jucărie simplă sau de un joc ce se desfăşoară în doi, de 
preferat cu unul dintre părinţi! Copiilor le este suficientă puţină atenţie şi implicare şi multă, foarte multă 
iubire.  
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 EDUCATIA IN FAMILIE- 
 CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 EDITIA 2020-STUDIU DE CAZ 
 

 INSTITUTOR RACARU LUMINITA FLORINA 
 GRADINITA P. N. ADUNATII-COPACENI, GIURGIU 

 
 ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, 
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". ( ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

 
 Orice parinte vrea sa fie mandru de reusitele copilului sau, insa trebuie sa fie atent cum realizeaza 

echilibrul intre stimularea constructiva si autoritate.  
 Parintii au un rol important in dezvoltarea aptitudinilor, rezultatelor scolare si a performantelor 

sportive ale copiiilor. Nu este neobisnuit ca unii copii sa se angajeze in comportamente problematice pentru 
a evita situatiile dificile.  

 Invatarea este un proces complex, care incepe inca dinainte de scoala.  
 Pocesul de invatare incepe de la varsta prescolara, cand unii parinti reusesc sa invete copilul diferite 

notiuni intr-un mod placut, pe cand altii, prin incercarea de a motiva copilul, nu fac decat sa mareasca 
tensiunea.  

 Este esential in atitudinea parintelui sa nu faca din performantele copilului o mare prea mare, care sa 
il blocheze pe acesta din urma.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună ``Mulţumesc!``, ``Te 
rog!``, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

Iata cateva reguli esenţiale în educaţia şi creşterea copilului până la 7 ani- 
 1. Învaţă-l să se poarte frumos: bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului.  
 2. Stabileşte şi impune reguli şi limite în comportamentul copilului! 
 3. Comunică cât mai mult cu el! – comunicarea este secretul unei relaţii solide între părinţi şi copii.  
 4. Învaţă-l să iubească lectura şi cărţile!- începe încă de când e bebeluş citindu-i poveşti, apoi treptat, 

lasă-l pe el să le exploreze până când învaţă să citească şi să se bucure singur de ele! 
 5. Lasă-l să se bucure de copilărie! – permite-i copilului să socializeze, să se distreze, să se relaxeze, 

dar mai ales să se joace din plin.  
 6. Nu abuza în niciun fel de copil! – (fizic, emoţional, verbal) evită educaţia cu ,,palma la fund’’ şi 

concentrează-te pe disciplina pozitivă.  
 7. Învaţă-l să-şi exprime emoţii şi sentimente! – numai aşa va reuşi să rezolve conflictele pe cale 

paşnică şi să-şi controleze impulsurile sau să renunţe la agresivitate.  
 8. Învaţă-l să spună mereu adevărul! – şi aceasta este o lecţie pe care o învaţă cel mai bine de la 

părinţi.  
 9. Petrece cât mai mult timp cu micuţul tău! – Fii un părinte implicat şi devotat, iar cei 7 ani de acasă 

vor oglindi efortul şi calitatea timpului petrecut cu el! 
 10. Iubeşte-l necondiţionat şi arată-i zilnic asta! – Iubeşte-l indiferent de note, de cum arată, de 

performanţele intelectuale, fizice sau de altă natură! Nu glumi pe seama lui, nu-i pune porecle şi spune-i 
zilnic că îl iubeşti! 
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 Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea 
profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea.  
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3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998  
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. RACEANU DANUBIA-ILEANA,  
LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI, JUDETUL GORJ 

 
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 

atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj etc. 
Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii, 
de către cine şi în ce mod.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Expresia – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe care noi, 
părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv 
al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”. 
Deprinderile de comportament, stima de sine, atitudinea faţă de ceilalţi şi faţă de şcoală, se formează în 
aceşti şase-şapte ani.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua!”.  

Zâmbetul este prima regulă atunci când musafirii ne sună la uşă. În cazul primirii vizitelor se cer a 
fi respectate o serie de reguli: 

- Îi întâmpinăm cu zâmbetul pe buze.  
- Nu ţinem musafirii în picioare, îi invităm să ia loc, arătându-le discret unde.  
- Când primim un cadou, deschidem pachetul şi ne arătăm încântaţi de ceea ce am primit.  
Punctualitatea este regula atunci când mergem în vizită, fie la rudele apropiate, fie la prieteni.  
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 

părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos, spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PREȘC. RAD ADELA 
GRADINIȚA P. N. NR. 1 HUNEDOARA 

 
Cei șapte ani de-acasă sunt esențiali în formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada în care 

micuțul deprinde obiceiuri sănătoase și maniere elegante.  
Această expresie „cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 

comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
„culmea achizițiilor”, fiind una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare si de însușire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informații, de către cine și în ce mod.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament". Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani.  

Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

 Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani: deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curăţenie şi exprimarea 
propriilor nevoi, exteriorizarea trăirilor și a emoţiilor atât pozitive cât şi negative, bune maniere şi 
comportament, limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părțile de 
vorbire), modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător 
(este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse 
fapte, etc) consecvenţă în realizarea unei sarcini, concentrare a atenţiei, perseverenţă în realizarea unei 
sarcini, alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.  

Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc., altele influenţează 
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. 
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.  

 Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi.  

 Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl 
vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; 
pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de 
armonie.” (Eugen Heroveanu)  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR, LILIANA RADOVICI 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NUMARUL 20, IAȘI 

 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

 În cei sapte ani acasă, copiii învață deprinderi de autoservire; ordine; igienă; curățenie și exprimarea 
propriilor nevoi; exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; bune 
maniere și comportament; limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre 
părțile de vorbire); modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucaria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc); consecvența în realizarea unei sarcini; concentrare a atentiei; perseverența în 
realizarea uneri sarcini; alegerea motivelor si motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însușirile 
dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vietii: spiritul de competiție; altruismul; 
cooperarea; atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. Iar altele influențează dezvoltarea de mai târziu 
– un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va 
avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forțele proprii.  

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

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are 
loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de 
vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste 
activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască 
programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că 
există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de 
comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui 
regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera 
cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această 
sarcină este exclusiv a grădiniţei.  

 Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul 
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi 
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la 
grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica 
şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - INGRIJIREA AFECTIVA ȘI EMOȚIONALA 
 

PROFESOR RADU ANA-MARIA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “ȘTEFAN CEL MARE”, BACAU 

 
Trăim într-o lume în care timpul nu ne mai ajunge, prietenii dispar încet-încet, goana după mai mult 

începe să ne stăpânească, lăcomia pune stăpânire pe sufletele noastre și tot ce este frumos se pierde pe zi 
ce trece. Dar trebuie să ne oprim, să fim conștienți că în lumea asta suntem fiecare în parte și de fiecare din 
noi depinde cum va fi ziua de mâine, schimbarea începe cu fiecare dintre noi, în inimile noastre.  

În această lume trăiesc cele mai importante ființe: copiii.  
Copiii sunt sisteme deschise, influențate de alți oameni, așa cum sunt influențate plantele de apă și de 

aer. Trăim într-un sistem social în care depindem de un lanț complex de interacțiuni pentru a supraviețui și 
pentru a ne dezvolta. Cu atât mai mult sunt influențați copiii, aceste ființe care sunt atât de dependente de 
cei din jurul lor pentru hrană, un acoperiș deasupra capului, haine, etc. Însă ei sunt, în același timp, și cei 
mai deschiși la a învăța care sunt propriile emoții și cum le pot gestiona. Fiecare copil vine cu o amprentă 
genetică și cu o gamă unică de posibilități. El este asemeni unui material neprelucrat, care are majoritatea 
sistemelor de funcționare pregătite incomplet, urmând să își finalizeze dezvoltarea prin interacțiunile și 
impulsurile adulților din jurul său. Astfel încât, pentru dezvoltarea ulterioară a viitorului adult, această 
perioadă timpurie a primilor șapte ani din viață are un impact major în modul în care se vor dezvolta și 
funcționa sistemele psihice ale copiilor. Cercetarile arată că nu numai îngrijirea fizică este importantă 
(hrana, igiena, rutina adecvată de somn și alimentație, etc), cât mai ales îngrijirea afectivă și emoțională. 
Abilitățile sociale și emoționale se învață încă din primele luni de viață prin relaționarea adecvată cu 
persoana de îngrijire (în special cu mama).  

Deși bagajul genetic joacă un rol important în dezvoltarea copilului, din ce în ce mai multe studii 
relevă importanța determinantă a experiențelor timpurii. Astfel, sub influenta mediului, genele pot fi 
activate sau dezactivate, remodelând schema de dezvoltare atât în sens pozitiv, cât și în sens negativ. 
În procesul de dezvoltare, creierul are anumite „ferestre” de receptivitate maximă pentru 
dezvoltarea anumitor abilități, ca de exemplu coordonarea motorie, limbajul, abilitățile de socializare etc. 
Tocmai de aceea, o bună și mai ales corectă cunoaștere de către parinți a nevoilor de dezvoltare ale copiilor 
pe etape de vârstă este esențială pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate a celui mic. Ceea ce este 
important pentru părinți să înteleagă este că nevoia copilului de a explora și de a interacționa direct cu 
mediul natural înconjurător reprezintă o necesitate fundamentală a acestuia, care nu trebuie îngrădită de 
restricții.  

Experienţele prin care trece un copil, chiar de la naştere, îi vor defini personalitatea şi comportamentul 
ca adult. Ca părinte, e bine să ştim cât mai multe despre dezvoltarea copilului pentru a-l putea creşte frumos.  

Una dintre cele mai importante informatii referitoare la educatia copiilor, este că primii 7 ani de viață 
sunt cei mai importanti, sunt anii de formare și de dezvoltare a personalității pe care o va avea toată viața. 
Acești primi 7 ani din viață vor determina în mare parte reușita în viața adultă. Acești ani nu sunt importanți 
doar pentru dezvoltarea sa emoțională dar și pentru dezvoltarea sa intelectuală.  

În cazul copiilor deprivați din punct de vedere afectiv în primii doi ani de viață (sunt suficiente uneori 
chiar și câteva luni!), anumite zone din creier nu se dezvoltă normal, afectând funcționarea emoțională și 
socială a copilului. Modelul de atașament al copilului este alterat astfel încât, ulterior în viața, acel copil nu 
este capabil să aiba relații interpersonale adecvate și echilibrate. Astfel, pot fi afectate profund abilitățile 
copilului de auto-reglare emoțională și menținere a unui echilibru emoțional, capacitatea de a-și reveni după 
o dezamăgire sau eșec și bucuria de a relaționa cu alții. Ulterior, ca adult, copilul al cărui atașament nu s-a 
format corespunzător va avea probleme în a stabili relații inter-personale echilibrate și de durată și în a-și 
gestiona eficient frustrările din viața personală, socială și profesională.  

De obicei, oamenii se blochează afectiv în copilărie sau adolescenţă, în urma unor traume sau prin 
educaţie, iar ca adult ca urmare a unor conflicte interioare. În copilărie, o traumă poate fi orice formă de abuz 
fizic sau emoţional. În ceea ce privește abuzul emoţional, cel mai des se manifestă prin impunerea unei educaţii 
prin frică, ameninţări fizice ce pot sau nu să fie îndeplinite.  

“Blocajul afectiv poate să apară şi în urma unei educaţii rigide, restrictive. Nu luăm în considerare părinţi 
marcaţi de o tulburare de personalitate, dar, de exemplu, un părinte perfecţionist îşi va bloca cu siguranţă afectiv 
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copilul. Îl va bloca deoarece îi va impune tot timpul, reguli de conduită la extrem.” (dr. Anca Kosina, psiholog 
și psihoterapeut. ) 

Atunci când copilul primeşte afecţiune necondiţionată, exprimată atât fizic, cât și verbal, de la adulți ale 
căror conduite denotă optimism și încredere, când regulile și formele de disciplină nu rănesc sau resping 
copilul, acesta dezvoltă reziliență.  

“Reziliența este abilitatea de a face față unei situații dificile și de a reveni la starea emoțională inițială, 
simțindu-te la fel de bine ca înainte ca evenimentul negativ să aibă loc. Este, de asemenea, capacitatea de a te 
adapta la contexte dificile pe care nu le poți schimba, menținând o stare emoţională pozitivă” (dr. Anca Kosina).  
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NECESITATEA PRACTICĂRII UNUI SPORT DE LA VÂRSTE FRAGEDE  
 

PROFESOR RADU IULIA ANA  
ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU ORADEA 

 
Beneficiile aduse de practicarea sportului, corpului uman, sunt nenumarate: 
• sportul favorizează procesele de crestere si de dezvoltare fizică; 
• sportul previne și corectează atitudinile incorecte al corpului; 
• sportul corectează deficiențele fizice; 
• sportul ajută la eliminarea kilogramelor în exces si autoreglează greutatea corporală; scade masa 

totală de grăsime din structura viscerelor (ajută la obezitate); 
• sportul elimină prin piele, cu ajutorul procesului de transpirație, o gamă largă de toxine, impurități, 

grăsimi, hormoni.  
• crează vasodilatație, cantitatea de sânge care circulă prin organism se mărește, producând oxigenul 

necesar proceselor ce au loc la nivelul celulelor si al țesuturilor; 
• reglează în mod strălucit metabolismul organismului uman; metabolismul grăsimilor: crește 

capacitatea mușchiului de a prelua grăsimile din sânge și de a le utiliza pentru a produce energie(are rol 
benefic în ateroscleroză); metabolismul glucidelor: crește capacitatea mușchiului de a extrage(prelua) 
glucoza din sânge (rol benefic in obezitate); 

• sportul întărește oasele, mușchii, crește capacitatea funcțională a aparatului locomotor; 
• sportul crește capacitatatea funcțională a aparatului cardiovascular; crește cantitatea de sânge pe 

care o poate împinge inima, se mărește cantitatea de sânge existent în vase, sângele devine mai fluid și 
circulă mai ușor prin artere și vene; 

• crește capacitatea funcțională a sistemului respirator; plămânul devine capabil să ventileze o 
cantitate mai mare de aer pe minut (ajută în afecțiunile pulmonare cronice); 

• prin practicarea unui sport, sunt diminuate riscurile afecțiunilor cardiovasculare; 
• prin sport se îmbunătățește funcția de apărare a organismului (imunitatea): se îmbunătățește 

capacitatea sistemului imunitar de a răspunde la agresiunea microbiană (infecții); 
• sportul are o acțiune benefică asupra proceselor digestive, îmbunătățind tranzitul intestinal, și 

înlăturând astfel, constipația; 
• sportul intervine în imbunătățirea coordonării mișcărilor, a simțului echilibrului, a mobilității 

articulațiilor si a flexibilității coloanei vertebrale; 
• îmbunătățeste rezistența fizică și crește capacitatea generală de efort; 
• dezvoltă capacități de relaxare fizică și psihică; 
• favorizează procesul de cunoaștere al conservării energiei, al dozării efortului si al autocunoașterii 

personale; 
• favorizează interacțiunea dintre oameni, consolidează relațiile interumane; 
• constituie un bun revigorator al activitații sexuale; 
• sistemul nervos beneficiază într-o mare măsură de efectele activitații fizice; 
• sportul reduce considerabil efectele stresului, depresia și anxietatea și crește concentrarea psihică 

prin îmbunătățirea vitezei de reacție și promptitudinea răspunsurilor la diverși stimuli; 
• crește încrederea în sine și autosatisfacția; 
• prin sport, calitatea și durata somnului sunt considerabil îmbunătățite; 
• dezvoltarea simțului estetic este un efect secundar al practicării sportului.  
Din nefericire, marcat de tehnologia modernă, de lumea virtuală care l-au înlănţuit în spaţiul închis 

al locului de muncă sau al casei, omul contemporan s-a depărtat de natură, de arenele sportive. Faptul că 
mulţi copii „practică” astăzi diferite ramuri sportive, pe calculator, în timp ce sunt „scutiţi” de către părinţii 
excesiv de protectori de orele de educaţie fizică desfăşurate în şcoală reprezintă un fenomen social real şi 
deosebit de primejdios. Această realitate constituie un semnal de alarmă pentru toţi factorii implicaţi în 
procesul de formare a tinerei generaţii. De aceea, cercetătorii din domeniul psihologiei sportului au un rol 
esenţial nu doar în conturarea unor concepte şi metodologii specifice, ci şi în readucerea în atenţia societăţii 
a celebrului dicton al lui Juvenal:„Mens sana in corpore sano”.  
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Este bine ştiut că, educaţia fizică desfăşurată atât la nivel de învăţământ primar cât şi la nivel de 
învăţământ gimnazial, liceal sau chiar universitar îndeplineşte un rol deosebit în procesul de formare şi 
dezvoltare a personalităţii copilului. Specialiştii din domeniul psiho- pedagogic recunosc valenţele 
formative în plan biologic, motric, psihic şi social ale acestei discipline.  

Putem afirma că societatea românească, datorită nivelului de educaţie redus, dar şi datorită greutăţilor 
financiare cu care se confruntă are o poziţie rigidă, de indiferenţă sau chiar de respingere faţă de necesitatea 
practicării zilnice a exerciţiilor de mişcare, de întreţinere, motivând de cele mai multe ori lipsa timpului 
necesar ori greutăţile de ordin material cu care se confruntă.  

Promovând respectul pentru organismul propriu şi al altora, educaţia fizică şi sportul se constituie în 
forme de educaţie pentru sănătate. Omul este, în primul rând, o fiinţă biologică ale cărei component 
structural-funcţionale sunt, în mod general şi specific, influenţate prin educaţie fizică şi sport. Funcţia de 
optimizare a potenţialului biologic reprezintă, de fapt, punctul de plecare al tuturor influenţelor exercitate 
asupra organismului uman.  

O solicitare adecvată, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în educaţie fizică şi în antrenament 
sportiv, conduce la modificări morfologice şi funcţionale relevante, care permit o mai bună adaptare a 
individului la cerinţele vieţii cotidiene.  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii promovează, prin programul „Viaţă activă” (1998), importanţa 
practicării sistematice a activităţilor fizice pentru sănătate, cu prioritate la copii şi tineri. Cercetările au 
arătat că exerciţiul fizic, practicat pe termen lung, îmbunătăţeşte sănătatea fizică şi mentală, având o 
contribuţie pozitivă la procesul de învăţare şi dezvoltare a personalităţii, la reducerea riscului apariţiei 
afecţiunilor fizice şi psihice asociate stilului de viaţă modern. În acest sens, se recomandă practicarea a cel 
puţin 30 de minute, zilnic, de activitate fizică, ce necesită efort moderat – pentru adulţi, şi 60 de minute -
pentru copii.  

Lipsa de activitate fizică conduce la excesul de greutate, favorizează apariţia obezităţii şi a unor 
afecţiuni cronice, precum bolile cardiovasculare şi diabetul, care afectează calitatea vieţii, pun în pericol 
viaţa persoanelor şi creează probleme economiei şi bugetului alocat sănătăţii (Cartea Albă privind Sportul, 
Comisia Comunităţilor Europene, 2007). Studiile efectuate în diferite ţări evidenţiază că fiecărui dolar 
investit pentru educaţie fizică şi sport îi corespunde o reducere de 3, 8 dolari pentru cheltuielile 
medicale(Declaraţia de la Punta del Este a Miniştrilor Educaţiei, 1999). Nu întâmplător, există concepţia 
potrivit căreia „sportul dă zile vieţii şi viaţă zilelor”.  

În aceste condiţii, domeniul educaţiei fizice şi sportului trebuie să îşi asume, cu mai multă vigoare, 
rolul de promotor al stării de sănătate, pe de o parte, prin competenţele complementare ale specialiştilor 
(profesori, antrenori, kinetoterapeuţi), şi, pe de altă parte, prin impunerea unor programe-cadru profilactice, 
pe categorii de vârstă, în direcţia realizării obiectivelor specifice ariei de compentenţă a specialiştilor.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
 CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 

 
PROFESOR ÎNV PRIMAR RADU LUCICA 

SCOALA GIMNAZIALA SFANTA MARIA DIN MIZIL, JUDETUL PRAHOVA 
 
Cei „şapte ani de acasă” reprezintă eticheta cu care copilul pleacă în lume, „zestrea” care îl însoţeşte 

toată viaţa. Familia este mediu în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea 
prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea 
şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Grădiniţa, şcoala şi alte medii educaţionale nu pot 
ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Pornind de la premiza că cele mai multe acumulări pe plan moral, cognitiv, afectiv şi voliţional au 
loc în „cei şapte ani de acasă”, trebuie să aprofundăm problemele complexe şi de o importanţă covârşitoare 
ale educării copiilor în această perioadă, insistând asupra grijii, răspunderii şi preocupărilor pe care pot şi 
trebuie să le aibă atât părinţii cât şi educatorii pentru a facilita şi a favoriza însuşirea şi consolidarea corectă, 
adecvată si sistematică a celor mai importante cunoştinţe, priceperi, deprinderi, reguli, atitudini şi 
comportamente. Nu putem oferi soluţii universal valabile, doar putem veni cu sugestii, să prezentăm 
modele, să interpretăm situaţii, să oferim exemple, să încurajăm sau să tragem semnale de alarmă, fiind 
convinşi că întotdeauna şi în orice domeniu, cu atât mai mult în cel educativ, este mai uşor să previi decât 
să corectezi.  

 În prezent trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide, suntem puşi în faţa provocărilor de a 
ne adapta unei lumi care nu mai este la fel de sigură şi predictibilă cum era în trecut. În această situaţie, este 
necesar să acordăm o mai are atenţie dezvoltării comportamentului emoţional şi a celui social al copiilor.  

Studiile indică faptul că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la 
mediul şcolar, vor avea rezultate mai bune. Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (copiii care se 
comportă agresiv, fizic sau verbal, copiii care au dificultăţi de a se integra într-un grup) prezintă o 
probabilitate crescută de a dezvolta probleme de comportament.  

Lucrurile nu se desfăşoară la fel în cazul tuturor copiilor. Dacă un copil este caracterizat printr-un 
temperament energic, soluţia nu este să îl „liniştim”, ci să-i oferim activităţi stimulative de epuizare 
„sănătoasă” a surplusului de energie. Poate ar trebui să ne întrebăm în ce măsură adulţii prezenţi în viaţa 
copilului oferă un model clar de autostăpânire. În multe cazuri, adultul are obligaţia de a se schimba întâi 
pe sine pentru a oferi copilului un model adecvat.  

 Totuşi, dacă este prea neastâmpărat, prezentând un temperament coleric, nu înseamnă că poate fi 
lăsat să se manifeste în consecinţă. El trebuie învăţat să respecte reguli de conduită morală.  

 Pe de altă parte, o disciplinare „excesivă” este in mod sigur dăunătoare copilului, antrenând efecte 
nedorite, precum stoparea iniţiativei, a creativităţii şi pierderea încrederii în sine.  

Copiii trebuie să înveţe că toate comportamentele noastre au consecinţe asupra celorlalţi şi de aceea 
pe unele dintre ele le modificăm. În cadrul interacţiunilor sociale (copii-adulţi, copii-copii), copiii îşi 
dezvoltă anumite abilităţi de relaţionare şi învaţă noi comportamente. Ei au nevoie permanentă de ghidare 
din partea adulţilor în ceea ce priveşte recunoaşterea şi respectarea regulilor de comportament în diferite 
situaţii sociale. Regulile au rolul de a preveni apariţia unor probleme de comportament. Focalizarea pe ceea 
ce face bine copilul este mult mai eficientă în dobândirea comportamentelor sociale adecvate şi în 
estomparea comportamentelor problematice, decât utilizarea pedepselor.  

În grădiniţa de copii, formarea grupei de preşcolari reprezintă actul fondator al socializării ulterioare 
a preşcolarului. Fiecare grupă reprezintă un context social complex, iar o bună adaptare la cerinţele 
grădiniţei presupune înţelegerea rolului educatoarei, a aşteptărilor din partea acesteia, înţelegerea relaţiei 
cu ceilalţi copii şi adaptarea la o serie de reguli.  

Studiile de psihologie educaţională arată că instrucţiunile educatoarei şi modalităţile de predare, 
utilizarea unor strategii de modificare comportamentală adecvată modelează tipul şi frecvenţa 
interacţiunilor dintre copii.  

 Pentru o bună educaţie a copilului este necesară colaborarea familiei cu grădiniţa. Apreciem că buna 
cunoaştere a ceea ce copilul trebuie să primească şi primeşte concret din partea familiei, conjugată cu o 
muncă metodică pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, în condiţiile unei bune colaborări permanente dintre 
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familie şi grădiniţă, a unei îndrumări suficiente a familiei, reprezintă pârghii de bază în formarea 
personalităţii preşcolarului.  

De reţinut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine; deprinderile 
şi convingerile "creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi 
comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu 
fidelitate de către copii.  

  
BIBLIOGRAFIE : 
 • „Cei şapte ani de acasă”-Codul bunelor maniere pentru copii, autor:M. Gîgă, Editura Coresi, 

Bucureşti, 1999;  
• Revista învǎțǎmântul preșcolar, nr. 3-4/2008, MECT, București  
• Revista învǎțǎmântul preșcolar, nr. 3-4/2011, MECT, București 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR RADU RODICA 
 GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL PODENII NOI 

 
 ,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 

dinamism total.” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii care 
înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a şaptea 
şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, de rugă, 
de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald şi ocrotitor 
al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se realizează continuu, 
aşa cum zilele săptămânii curg una după alta.  

 Dar aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului 
Soare, aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, 
rude, educatori, vecini.... OAMENI. Spre fiecare, ,,boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa 
caldă, dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte 
,,norii” ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea 
nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede 
aripile curajului, ale îndrăznelii şi ale căutării.  

 Şi pentru că lumina înseamnă şi culoare, de ce nu ne-am gândi la cei 7 ani de acasă pictaţi în cele 7 
culori ale curcubeului! Mână-n mână cu copilul să călcăm pe iarba mătăsoasă şi verde şi să ne încărcăm cu 
energie de la natură. Să admirăm împreună macii roşii din lanurile galbene şi să ne minunăm de podoabele 
pământului din primăvară până-n iarnă. Să stăm împreună cu mica fiinţă pe malul mării albastre şi 
nemărginite pentru a-i trezi curiozitatea şi dorinţa de a cuprinde cu mintea şi cu sufletul cuprinsul necuprins. 
Să-l învăţăm că după violetul şi indigo-ul nopţii vine oranjul strălucitor al dimineţii care ne luminează 
sufletele.  

 Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale Gamei 
Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă este respectat 
. Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se ,,scaldă” în iubire. 
Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de ajutor şi înţelegere. 
Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă atunci când le foloseşte 
iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un lucru simplu, dar dureros- 
nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci doar o monotonie, 
singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi sofisticate, e de preferat 
o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile parcului, alături de alţi 
năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-l păstrăm, consimte să 
pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă să mulţumească şi să ceară iertare când a greşit.  

 Şi dacă tot ne jucăm cu 7 de ce să nu-i amintim şi pe cei 7 pitici care o ocrotesc şi o iubesc pe Albă 
ca Zăpada? Nu seamănă unul cu altul, dar în lumea poveştilor e minunat alături de Mofturilă, de Zăpăcilă, 
sau poate alături de Urechilă, de Păsărilă, de Iepurilă sau alt.... rilă! E lumea copilăriei! Povestea de seară 
aduce vise frumoase, glasul cald al mamei învăluie sufleţelul mic şi lipeşte genele mângâiate de moş Ene.  

 Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii.  

 ,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri).  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR RADU VALENTINA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 CLINCIU 

 
 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lume.  

 Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

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

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

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  
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„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi.  

Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur.  
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RELATII DE PARTENERIAT EDUCATIV INTRE GRADINITA SI FAMILIE 
 

PROF. INV. PREPRIMAR: RADU ZOICA,  
 GRADINITA P. N. NR. 5 GAESTI, DAMBOVITA 

 
Într-o societate aflată în schimbare, pentru care trebuie reconsiderate dimensiunile teoriei şi practicii 

educaţionale, este firesc ca în centrul preocupărilor specialiştilor în domeniul educaţiei să stea identificarea 
nevoilor de învăţare şi dezvoltare.  

Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii fiecărui individ, de aceea educaţia 
trebuie mai întâi să răspundă în primul rând nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acestea şi 
dezvoltarea socială.  

Copilul nu poate „participa” de mic la actul educaţional, influenţele fiind organizate şi pregătite de 
adulţii care îl înconjoară: la început părinţii şi ceilalţi adulţi din familie, apoi educatoarea şi copii cu care 
vine în contact. Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape revine în primul rând familiei sale. 
Chiar şi atunci când grădiniţa oferă programe foarte bune şi eficiente a nu mai poate contracara experienţa 
negativă acumulată de copil în familia sa. Mai mult, ceea ce învaţă copilul de la educatoare poate să nu 
prezinte importanţă dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică suficient programul. În consecinţă, pentru ca 
activitatea derulată în cadrul unui program de educaţie preşcolară să-şi dovedească eficienţa este necesar 
ca aceasta să se facă mai întâi cunoscută părinţilor şi ulterior să existe o colaborare strânsă între aceştia şi 
educatoare.  

Familia reprezintă „nucleul social” sau „celula societăţii”. Ea este cea care răspunde de satisfacerea 
trebuinţelor elementare ale copilului şi de protecţia acestuia. Acţiunea educativă din familie are întotdeauna 
un caracter intenţional, urmând o anumită finalitate – formarea personalităţii copilului pentru integrarea lui 
în societate.  

Educaţia făcută de primii educatori – părinţii – ca şi cea a grădiniţei se răsfrâng asupra tuturor laturilor 
personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. Pe măsură ce 
copilul se dezvoltă, cresc şi trebuinţele şi dorinţele lor. Vârsta preşcolară este perioada cea mai efervescentă 
de formare a copilului, de aceea este benefică antrenarea părinţilor în munca educativă a grădiniţei. Din 
această colaborare are de câştigat în primul rând copilul, apoi familia, fiindcă există o continuitate a acţiunii.  

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă–familie), în opera de formare a copilului este 
condiţionată de unitatea de vederi de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă.  

Interesul comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare de apropiere cu dublu sens, 
familie–grădiniţă, grădiniţă–familie, în vederea cunoaşterii a ambelor părţi.  

Pentru o intervenţie oportună trebuie ca educatoarea să cunoască bine condiţiile vieţii de familie unde 
trăieşte copilul. Acest lucru se realizează prin vizitarea familiei, pentru cunoaşterea condiţiilor de viaţă a 
regimului de activitate şi odihnă, raporturilor de dintre părinte–copii precum şi a climatului familial în 
general. Se va prilejui astfel schimburi de păreri şi cunoaştere reciprocă intercalată de satisfacţii.  

Experienţa dovedeşte că o atmosferă destinsă între agenţii educaţionali este facilitatoare. De 
asemenea, existenţa unor reguli comune, cunoscute şi fixate împreună uşurează mult efortul educativ. În 
cadrul unei grădiniţe există o reţea complexă de relaţii care au potenţial considerabil de influenţare a 
educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv cât şi în sens negativ.  

Printre cele mai importante relaţii de parteneriat poate fi menţionată relaţia dintre părinţi şi grădiniţă. 
Dacă părinţii sunt implicaţi în programul educativ încă de la început, ei vor înţelege importanţa colaborării 
cu grădiniţa, cu educatoarele şi îşi vor forma deprinderea de a se interesa şi a sprijini activitatea pe care 
copilul o desfăşoară aici.  

Contactele dintre părinţi şi educatoare pot îmbrăca forma unor întâlniri colective desfăşurate în cadrul 
formal al negocierilor dintre administrarea grădiniţelor şi asociaţiilor părinţilor, al reuniunilor de informare 
a părinţilor cu privire la conţinuturile metodele didactice, programul grupelor, al activităţilor deschise 
pentru părinţi, al atelierelor de lucrări practice cu părinţii.  

Într-un cadru informal, părinţii pot colabora cu grădiniţa cu prilejul excursiilor, serbărilor, vizitelor, 
aniversărilor.  
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Relaţia părinţi–educatoare se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o 
unificare a sistemului de valori şi cerinţe referitor la copil. Efectele asupra copilului vor fi benefice, putând 
contribui la dezamorsarea unor probleme înainte ca acestea să devină necontrolabile.  

Colaborarea şi cooperarea celor doi agenţi educatori sunt eficiente şi benefice ambilor factori, dacă 
îndeplinesc condiţiile unor comunicări eficiente în limitele dimensiuni umane.  

Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea grădiniţei şi nu doar când se ivesc problemele. 
Totodată, părinţilor trebuie să li se ofere frecvent informaţii referitoare la copil. Ei trebuie să ştie care este 
scopul programului educativ la care participă copilul lor; care sunt obiectivele urmărite şi să fie la curent 
cu politicile educaţionale ale grădiniţei. Dacă este posibil, părinţii, trebuie implicaţi în luarea deciziilor, să 
cunoască progresele făcute de copilul lor, şi în acelaşi timp, e important să ştie percepţia pe care o are 
grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului.  

Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copii lor. Pentru 
realizarea parteneriatului este esenţial ca (părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, să fie atraşi în adoptarea 
deciziilor, să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de ei despre copii, iar responsabilitatea să 
fie împărţită între părinţi şi educatoare.  

În lucrarea „Consilierea şi educaţia părinţilor”, prof. Ecaterina Vrăjmaş (Ed. Aramis, Bucureşti, 2002, 
pag. 146), recomandă educatorilor ca, pentru a avea un parteneriat real cu părinţii: 

• să fie sinceri; 
• să asculte cu răbdare; 
• să recunoască atunci când greşesc; 
• să laude iniţiativele.  
Recomandările făcute părinţilor se referă la faptul ca aceştia trebuie: 
• să solicite asistenţă şi sprijin când este nevoie; 
• să fie perseverenţi şi să caute împreună cu educatorii soluţiile; 
• să-şi ajute copii când greşesc.  
Parteneriatul educativ grădiniţă–familie are o importanţă deosebită în dezvoltarea plenară a copiilor 

întrucât oferă posibilitatea cunoaşterii nevoilor, posibilităţii copiilor.  
Părinţii sunt primii educatori ai copilului, poate să dea, să facă foarte mult bine, dar poate să şi 

greşească mai ales din cauza lipsei de perspective în legătură cu opera pe care o întreprind. De aceea este 
foarte important ca ei să cunoască responsabilităţile şi să dezvolte practici educative împreună cu 
educatorul.  

Se ştie că timpul este una din problemele cele mai serioase ale secolului al XXI-lea, însa şi în aceste 
condiţii câteva forme de comunicare în scris pot ajuta familiile şi educatoarea să păstreze legătura.  

• Astfel pot fi trimise părinţilor note săptămânale pentru a-i informa asupra unor progrese făcute de 
copil sau asupra unor evenimente speciale.  

• O altă formă ar putea fi mapele individuale prin care se poate realiza cu familia un schimb de 
informaţii. Aceste mape pot circula periodic între casă şi grădiniţă.  

• De asemenea, mulţumirile şi nemulţumirile ambilor părinţi pot fi făcute, cunoscute prin 
intermediul unor note neoficiale prin intermediul copilului.  

Toate aceste modalităţi de colaborare a instituţiei cu familia este necesar să conducă la principiul 
unităţii cerinţelor în educaţie.  

Relaţia familie–educatoare–copil este privită ca o relaţie de parteneriat bazată pe o conducere 
democratică şi flexibilă în luarea deciziilor.  

O bună colaborare asigură formarea şi dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, socială şi morală, 
cunoscând materialul de prelucrat – copilul – despre care Rousseau preciza: „căutaţi să vă studiaţi mai bine 
copii deoarece cu siguranţă nu-i cunoaşteţi”.  

 
Bibliografie: 
1. Campbell, R., (2007), Educaţia prin iubire, Bucureşti: Editura Curtea Veche; 
2. Vrăşmaş, E., (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti: Editura Aramis; 
3. *** Ghid pentru părinţi şi cadre didatice, (2013), Bucureşti.  
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 EDUCAȚIA IN FAMILIE INCEPE CU CEI ,,ȘAPTE ANI DE-ACASA” 
 

AUTOR: RĂDULESCU CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA 

 
 Educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să scrie, să citeasca și să calculeze. El trebuie 

sa invete si cum sa se comporte cu ceilalti,  
 Un copil manierat se va descurca mai bine in relatiile sociale si se va simti mai conforta-bil in 

prezenta celorlalti decat unul caruia ii lipsesc cei 7 ani de-acasa. Probabil ca cea mai buna modalitate de a-
l obisnui cu bunele maniere este ca parintii să fie un bun model pentru el. Trebuie sa il inveti lucrurile 
simple inca de la varsta frageda: sa salute, sa spuna "te rog" si "multumesc". Dar buna crestere nu trebuie 
sa se opreasca aici.  

Va trebui sa stie ce se cuvine si ce nu la masa, intr-o vizita, la o petrecere si chiar intr-o discu-tie cu 
un prieten apropiat. Bunele maniere ii modeleaza comportamentul in societate si il inva-ta ce inseamna 
respectul. Iar copiii respectuosi vor fi tratati cu respect. A-l invata bunele ma-niere este un proces zilnic, 
care va dura in timp si vei avea multe ocazii sa il indrumi in direc-tia corecta. Chiar daca a gresit de cateva 
ori, nu te grabi sa tragi concluzia ca este prost crescut sau ca tu ai uitat ceva foarte important. Este posibil 
sa aiba nevoie doar de una, doua lectii de bune maniere pentru ca problema sa se rezolve. Oricum, procesul 
de educatie nu se opreste la o anumita varsta. Nu e niciodata prea tarziu ca sa invete ceva! 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. Se pot creiona, evident, generalizări.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim:  

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  
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 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA COPIILOR 
 

 PROF. INV. PREȘC.: RADULESCU DELIA-ILEANA 
GRADINIȚA PRICHINDEL CRAIOVA 

  
 În educarea ,,puiului de om”, părinții, educatorii, școala si societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educație și instrucție.  
 Printre problemele importante ale invățământului în această etapă de schimbare și modernizare 

rapidă se găsește si cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia ocupă un loc 
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi 
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-
familial.  

 Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilitati clare si diverse.  
Intrebarea care se pune este, daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea responsabilitatilor 

educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ.  
 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de 
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea 
psihopedagogica, experienta.  

 Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T. V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea 
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes 
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia 
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre 
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.  

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are,, climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.  

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.  

 Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in 
formarea profilului moral al copilului.  

*,, Familia severă”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar 
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,, gastile “ si ,,bandele” 
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent. 
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici 
un parinte pentru copilul sau.  

*,, Familia permisivă” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil 
va fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce 
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de 
scoala sau mai tarziu la locul de munca.  

*,, Familia rigidă” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de 
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la 
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod 
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu 
a judecatorului.  

*,, Familia libertină” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi. 
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la 
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invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura 
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.  

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si 
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.  

Un proverb spune :,, O vorbă bună rostită la timp, inviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, inviorează câmpul”.  

 
BIBLIOGRAFIE: Colectia revistelor Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. RADULESCU DIDONA 
SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI 

  
 Cei sapte ani de acasa se referă la educaţia copiilor în primele stadii ale copilăriei (de la naştere la 7 

ani) şi le oferă condiţii specifice pentru dezvoltarea deplină, respectând dezvoltarea individuală şi de vârstă 
a acestora.  

 Vârstele mici constituie baza personalităţii, iar pentru reuşita educaţională a copilului, e necesar să 
fie antrenaţi toţi actorii cu care acesta interacţionează, începând cu membrii familiei, personalul din 
instituţiile de educaţie preşcolară şi terminând cu comunitatea.  

Cei sapte ani de acasa reprezinta un tip de educaţie global şi funcţional, adaptat nevoilor şi 
caracteristicilor individuale ale copilului, o pedagogie a acţiunii şi a comunicării, centrată pe copil, ca autor 
al propriei deveniri.  

Tendinţele şi orientările generale ale educaţiei au condus la redimensionări ale documentelor 
curriculare care reglementează organizarea şi desfăşurarea procesul instructiv-educativ în unităţile de 
învăţământ preşcolar. În contextul actual, încercările de reaşezare a educaţiei în primii ani de viaţă ai 
copilului au oferit argumente solide pentru legiferarea conceptului de educaţie timpurie şi formarea de 
pârgii de acţiune la nivel de sistem de învăţământ. Una dintre aceste pârgii este programa de studiu, 
respectiv Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani.  

Cele mai relevante finalităţi ale educaţiei timpurii în contextul sistemului nostru de învăţământ au în 
vedere o unitate de idei cu a cele ale altor sisteme de învăţământ contemporane, astfel: 

• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi 
de trebuinţele sale; 

• Dezvoltarea capacităţii de interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi 
cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi; 

• Descoperirea, de către fiecare copil, propirei identităţi, a autonomiei şi formarea unei imagini de 
sine pozitive; 

• Sprijinirea copilului în achiziţionarea unor cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare la 
intrarea în şcoală.  

Noul curriculum pentru învăţământ preşcolar abordează în mod explicit pe de o parte, nevoia 
înţelegerii în complexitatea lor a tuturor experienţelor de viaţăşi de învăţare ale copilului în intervalul 
primilor ani de viaţă, precum şi locul/ rolul cadrului didactic care dezvoltă o educaţie integrată cu aceşti 
copii.  

Pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare şi diversificarea strategiilor aplicate este necesar 
să se promoveze climatul pozitiv în educaţie, în condiţiile comunicării şi relaţionării permanente cu copilul/ 
copiii şi, de asemenea, cu părinţii.  

Valoarea utilizării strategiilor didactice, dau, în fapt, valoarea educaţiei copilului preşcolar. Ca o 
consecinţă directă a dimensiunilor educaţiei la vârstele mici, rolul educatoarei implică: 

• Dezvoltarea şi înţelegerea istoriei personale şi sociale a celui care învaţă şi sensibilitatea la 
influenţele culturale exercitate de familie; 

• Aprecierea şi utilizarea experinţelor anterioare ale copilului, ca parte integrantă a procesului de 
învăţare; 

• Organizarea mediului de învăţare astfel încât să faciliteze învăţarea experenţială; 
•  Pregătirea copilului pentru a accepta şi a face faţă schimbărilor, contradicţiilor şi incertitudinilor; 
• Definirea şi punerea de probleme pentru copii pentru a identifica soluţiile alternative; 
• Facilitarea dialogului şi a reflecţiei ca parte integrantă a procesului de învăţare.  
 Educaţia preşcolară, în contextul educaţiei timpurii, şi-a stabilit câteva priorităţi în abordarea 

procesului educativ la grupa de copii. Astfel, de au în vedere următoarele aspecte: 
 ~fiecare copil este unic, are nevoi particulare; 
 ~educaţia este continuă, ea începe din primele momente de viaţă şi se prelungeşte pe tot parcursul 

ei; 
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 ~actul educativ din grădiniţă este guvernat de către copil şi trebuinţele sale de dezvoltare; 
 ~dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care le oferă jocul; 
 ~educaţia timpurie nu se adresează “copiilor”, ci fiecărui copil în parte; 
 ~învăţarea se realizează preponderent prin joc, fiind experenţială şi socială; 
 ~amenajarea mediului educaţional pe arii de dezvoltare constituie o formă optimă de realizare a 

ocaziilor de experimentare; 
 ~stimularea independenţei de alegere şi acţiunea trebuiesc combinate cu activitatea de grup şi cu 

sprijinirea relaţiior interpersonale.  
 Finalităţile fundamentale ale grădiniţei se referă, pe de o parte, la oferirea unei asistenţe educaţionale 

complexe pentru formarea abilităţilor de bază necesare pe tot parcusul vieţii, iar, pe de altă parte, 
dezvoltarea armonioasă a copilului în funcţie de specificul tendinţelor, ritmul propriu şi potenţialul 
individual.  

 Necesitatea concordanţei dintre finalităţile celor două niveluri de învăţământ, preşcolar şi şcoala 
primară, subliniază încă o dată, un deziderat comun: pregătirea copilului pentru şcoală şi, în viitor, pentru 
educaţia permanentă.  

 
Bibliografie: 
 # Borţeanu, S., Brănişteanu, R., Breban, S., Fulga, M., Grama, F., .... “Curriculum pentru învăţământ 

preşcolar”, Editura Diactica, Bucureşti, 2009; 
 # Ciolan, Laura, “Dezvoltarea educaţiei timpurii. Aplicaţii privind mangementul proiectelor”, 

Editura Universităţii din Bucureşti, 2007; 
 # Culea, Laurenţia, “Curriculum pentru educarea timpurie- o provocare?”, Editura Diana, 2009; 
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IMPORTANŢA CELOR "7 ANI DE ACASĂ" 
 

PROF. RADUT ELENA LUMINITA 
 SCOALA GIMNAZIALA SCAESTI, LOC. SCAESTI, JUD. DOLJ  

 
Motto:  
 "Copiii vor face în viaţă cele văzute la părinţi. " (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 
Să fii părinte este o provocare. Zi de zi trebuie să înveţi cum să gestionezi noile situaţii, cum să-ţi 

educi mai frumos copiii, cum să faci ca, de fiecare dată, ziua de mâine să fie mai specială, cum să-ţi 
modelezi copiii, în aşa fel încât politeţea, bunul simţ, bunătatea, toleranţa, răbdarea, etc. să fie virtuţi 
dobândite pentru tot restul vieţii.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la IMITAŢIE şi ÎNVĂŢARE, după modelul dat de 
părinţi. Educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, în primii 7 de viaţă, îşi pune amprenta pentru 
întreaga viaţă. Normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde 
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar 
vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. 
Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse 
din familie.  

Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil care ştie să salute, să rostească 
acele cuvinte pe care noi, dascălii, le numim "magice", şi-anume: "mulţumesc", "te rog", "iartă-mă", etc., 
care se comportă politicos cu cei de vârsta lui, dar mai cu seamă cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, 
regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în diferite medii ale societăţii. Un copil manierat se va 
descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Printre principalele aspecte care alcătuiesc "tabloul" unui copil „bine crescut” regăsim: 
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte.  

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

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui.  

În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor 
şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult, ca om pentru viitor. 
Familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, 
educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familie și pe genunchii 
mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume -omul de caracter”.  

 
BIBLIOGRAFIE 
1. Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
2. Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
3. Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
4. www. copilul. ro 
5. www. desprecopii. com 
6. www. itsybitsy. ro  
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EDUCATIA IN FAMILIE  
CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
GRADINITA PARTICULARA CU PROGRAM PRELUNGIT  

"CASUTA VEVERITELOR", BACAU 
PROF INV PRESC RAFIROIU VIORICA 

 
 Când vorbim de dezvoltarea unui copil ne referim la schimbările care au loc in viata lui si în timpul 

cresterii acestuia din punct de vedere psihic, emoţional şi social. Cei 7 ani de acasă sunt fundamentali si ei 
modeleaza sanatatea, starea de spirit mental, intelectul, succesul la scoala si in societate in general.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Primii ani petrecuti in familie sunt esenţiali pentru dezvoltarea copilului. Mediul familial îi ofera 
acestuia stabilitatea emotionala. Familia este cea la care se raporteaza, primul exemplu de urmat. Prima 
experienta pentru copilul inocent fără experienţă de viaţă este in cadrul familiei, un izvor nesecat de 
comportamente pozitive sau negative din partea adulţilor.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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CEI 7 ANI DE ACASA – ESENTIALI PENTRU SUCCESUL COPILULUI 
 

PROF. RAICU CARMEN 
 LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI 

 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

- Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

- Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

- Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

- Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

- Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

- Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
Bibliografie: https://www. desprecopii. com/info  
 

1764

 

https://www.desprecopii.com/info


EDUCAȚIA PĂRINȚILOR ÎN BENEFICIUL CELOR MICI 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR RĂILEANU ELENA ALINA 
G. P. N. „CAMPIONII” – MIOVENI 

 
 Grădinița este puntea de legătură cu familia și asigură părinților asistență de specialitate, informându-

i pe aceștia asupra etapelor de evoluție a propriilor copii.  
 Pentru a-i iniția pe părinți în educarea și instruirea copiilor, se poate folosi metoda „Educați așa!”, 

prin implementarea unui program de educație a părinților. Metoda „Educați așa!” are la bază o modalitate 
de lucru cu părinții inițiată de Institutul Olandez pentru Bunăstare. Aceasta presupune organizarea 
sistematică, consecutivă și unitară a unor ședințe cu părinții, fiecare ședință abordând o temă de mare interes 
în educația copilului în familie.  

 Pot fi abordate următoarele aspecte: 
Tema: „Acordarea atenției”: 
- să-i facă pe părinți să înțeleagă rolul atenției acordate copilului și al lipsei acesteia; 
- să-i facă pe părinți să înțeleagă că pot acorda atenție într-o manieră pozitivă sau în una negativă; 
- părinții să învețe să acorde atenție, mai ales pozitivă, dacă vor să stimuleze comportamentul pozitiv 

al copilului.  
Tema: „Aprecierea”: 
- îi convinge pe părinți că laudele îi pot stimula pe copii să se comporte într-un anumit fel; 
- îi stimulează pe părinții să-și laude copilul pentru faptele bune pe care le face, trezindu-i acestuia 

încrederea în sine; 
- părinții învață cum să formuleze o apreciere pozitivă; 
- află că atunci când îl laudă, părintele trebuie să îi explice copilului de ce l-a lăudat.  
Tema: „A spune NU și a interzice”: 
- părinții învață să fixeze limite verbal; 
- părinții învață să formuleze cât mai clar o interdicție.  
Tema „Stabilirea limitelor”: 
- părinții înțeleg că în orice situație există diverse modalități de a stabili limite pentru comportamentul 

copilului și că ei sunt aceia care vor alege care este cea mai potrivită modalitate; 
- părinții înțeleg că în orice situație există și alte modalități pentru a corecta, mai indicate decât 

pedepsele și abuzul fizic; 
- părinții învață care modalitate de intervenție are efect față de un anumit comportament nedorit; 
- părinții află că tocmai în stabilirea limitelor este de o mare importanță să fie cât mai clari și 

consevenți și totodată atenți la limbajul folosit și formularea restricțiilor; 
- părinții înțeleg diferența dintre „a-l respinge pe copil” și „a respinge un anumit comportament al 

copilului”; 
- părinții învață cum să fixeze limite, ce pot spune și ce nu, cum pot să restricționeze atunci când 

copiii nu ascultă (imediat); 
- mai mult, ca părinții să înțeleagă că își ating scopul mai degrabă atunci când reacționează pozitiv 

decât când reacționează negativ față de încălcările de reguli.  
Prin exerciții diverse la care părinții pot participa direct se obține conștientizarea acestora asupra 

puternicei influențe pe care experiențele din copilărie le au asupra dezvoltării personalității viitoare a 
copilului. Deoarece copilul petrece cea mai mare parte a timpului în familie, părinții au influența cea mai 
mare asupra modelării psihicului copilului.  

 
Bibliografie: 
Revista Învățământil Preșcolar, nr. 3-4/2006.  
Ina, Bekker; Hans, Janssen, „Educați așa!”, București, 2001.  
Revista Învățământil Preșcolar, nr. 4/2007.  
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR RAILEANU LUMINITA  
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 RAMNICU SARAT 

 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea şcolii are loc o 
restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere 
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o 
parte din zi copilul stă la şcoală, iar o altă parte, acasă).  

Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la 
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, 
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite 
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse 
copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, 
să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 
spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament 
modele de urmat.  

 Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 
- deprinderi de autoservire 
- ordine 
- igienă 
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoţiilor atât pozitive, cât şi negative 
- bune maniere şi comportament 
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părţile de vorbire) 
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvenţă în realizarea unei sarcini 
- concentrare a atenţiei 
- perseverenţă în realizarea unei sarcini 
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.  
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 

competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc. ., altele influenţează 
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. 
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.  

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
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considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
deoarece: 

 „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 

 
Bibliografie: 
1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
2. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002 
3. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 
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 CEI 7 ANI DE ACASA-EUCATIA IN FAMILIE 
 

 PROF. INV PRESCOLAR RAILEANU VIORICA 
 G. P. N. ZIDURI –BUZAU 

  
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor 
se pot manifesta atât direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de 
conduită oferite de membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin 
imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul 
model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a 
modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori social  

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

 In prima parte a celor șapte ani, copiii tind să imite tot ceea ce văd în jur, astfel orice activitate a 
părinților sau a persoanelor din jurul acestora are o mare influență și o consecință totodată. Părinții trebuie 
să știe că sunt precum o oglindă în fața copiilor lor, astfel stilurile parentale se reflectă în comportamentul 
copiilor lor. Părinții trebuie să fie responsabili, să conștientizeze că în fond ei sunt niște educatori.  

În cea de-a doua parte a celor șapte ani, copilul începe să dea dovadă de independență, să-și dezvolte 
autonomia prin diverse reacții, unele mai bune, altele mai puțin bune. De exemplu: atragerea atenției prin 
opoziție, negativism, contrazicere, imitare adulți prin preluarea unor cuvinte sau gesturi, creșterea gradului 
de maturizare în gândire sau comportament etc. Este de datoria părinților să managerieze aceste situații, 
astfel încât copilul să preia doar elementele corecte, necesare procesului devenirii ca persoană unică, 
independentă, funcțională. Primele deprinderi de formare a personalității copilului în familie constituie 
suportul dezvoltării ulterioare. Totodată, în familie se dobândesc primele experiențe de cunoaștere și 
experiențe de viață. Familia este prima care contribuie la însușirea limbajului, la formarea deprinderilor de 
comportament, elemente esențiale pentru parcursul educativ al copilului din grădiniță. Climatul psihosocial, 
relațiile intrafamiliale, nivelul cultural al familiei sau nivelul socioeconomic reprezintă factori determinanți 
în dezvoltarea psihofizică a copilului. La grădiniță, copilul vine cu un bagaj bine definit pe care va construi 
mai departe și va adăuga alte și alte lucruri. Astfel, familia este un real suport al grădiniței.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

ÎNV. RALEA DANIELA MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA PUIEȘTI 

 
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ.  

 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 
importante de educație și instrucție.  

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.  
 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  
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 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

 Un proverb spune :,, O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”.  
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3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
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FORMAREA ŞI ORGANIZAREA AUTONOMIEI PERSONALE 
 LA COPII CU TSA 

 
RAȚIU ANDREEA: PROFESOR PSIHOPEDAGOG 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU 
SILVANIEI, SĂLAJ 

 
 Problematica acută a acestora este autonomia personală (nu mănâncă singuri, nu se îmbracă, nu merg 

la toaletă singuri, etc.) care, implicit, duce la o slabă dezvoltare pe celelalte arii (interacţiune, motricitate 
fină, coordonare ochi-mână, cognitiv, cognitiv verbal). Această arie de dezvoltare de multe ori nu prezintă 
interes pentru părinţi, lăsând lacune severe în deprinderea abilităţiilor, deşi ea sta la baza dezvoltării 
independente şi armonioase a copilului punând baza unei personalităţi unice.  

 Formarea autonomiei personale aparține din aria de dezvoltare socială și personală având ca obiectiv 
central independența copilului în cadrul mediului cu componentele: 

 - autonomie personala (autoservirea, autoingrijirea) 
 - autonomia sociala (adaptarea la viata cotidiana)  
 Fiecare copil, începând de la naştere, traversează un proces complex şi îndelungat de modelare în 

vederea adaptării - mai târziu - la mediul social adult. Prin educaţie el este format să se integreze în societate 
adaptându-şi comportamentul după cerinţele mediului. Integrarea socială înseamnă familiarizarea cu 
mediul, conformarea la condiţiile şi cerinţele mediului şi respectarea regulilor sociale. Un prim pas spre 
integrare îl constituie dezvoltarea autonomiei personale. Nici un individ care trăieşte într-o societate nu 
poate supravieţui fără un grad minim de autonomie personală. Autonomia personală se formează din 
copilărie, se dezvoltă printr-o permanentă recepţie, asimilare şi organizare a normelor existente în societate. 
Copilul învaţă să se integreze cucerind pas cu pas lumea complicată a regulilor umane, sociale, în timp ce 
fiecare pas îl transformă într-o personalitate tot mai complexă şi miraculoasă.  

 Copilul cu autism, dacă nu are și alte afecțiuni asociate, trebuie sa invete comportamentele de 
autoservire și autonomie personală în mod firesc, la fel ca toți ceilalți copii. Este foarte adevărat căacest 
proces al invațării este mai greu dar asta nu înseamnă că el poate fi exclus.  

 Vârsta învățării folosirii toaletei, îmbracatului, încalțatului, spălatului, servirii mesei nu este specială 
pentru copiii autiști. Toți copiii găsesc multiple forme de santaj sentimental pentru a se sustrage de la 
anumite activități, iar copiii autiști protestează în mod special la orice schimbare.  

 Formarea deprinderilor de autonomie personală este deopotrivă importantă pentru copil cât si pentru 
părinți. Binecunoscută fiind rezistența copiilor autiști la schimbare, trecerea de la purtatul scutecelor la 
folosirea toaletei se va face greu, cu atât mai greu cu cât parintții cedeaza la împotrivirea copilului.  

 Autonomia personală se formează din copilărie, mediul familial reprezintă cadrul în care se 
desfăşoară acţiunea educativă. Mediul influențează, iar educaţia acț ionează, nu însă independent, ci 
concomitent. Adaptarea este o treaptă spre integrare, ca un proces anterior şi pregătitor integrării. Adaptarea 
înseamnă supunere, acceptarea regulilor; în timp ce integrarea presupune însuşirea şi asimilarea regulilor.  

 Unul din scopurile abilitării unui copil cu TSA este obţinerea unei autonomii personale. Principalul 
obiectiv al abilitării este îmbunătăţirea capacităţii generale de funcţionare a copilului. De aceea strategiile 
de abilitare sunt adaptate nevoilor fiecărui copil în parte şi resurselor familiei din care face parte.  

 În general copii cu dizabilitate intelectuală răspund cel mai bine la un program structurat şi un spaţiu 
structurat (cunoaşterea încăperilor, utilizarea lor în mod corect: în baie – facem baie; în bucătărie – se face 
mâncare şi se mănâncă; în dormitor – se doarme, se poate utiliza şi ca spaţiu de joacă amenajat, etc. ) . Un 
program structurat ne ajută să cunoaștem copilul, aspectele de comunicare, comportamentale, adaptative şi 
de învăţare ale vieţii copilului.  

 Deprinderile se formează în etape diferite de trecere: de la asistenţă totală (când se efectuează mână 
pe mână), la co-acţiune (cunoaște şi înţelege unele etape din activitate), autonomie parţială (uni paşi din 
activitate nu poate să îi execute singur), autonomie asistată verbal (execută activitatea când i se cere), 
autonomie totală (când copilul ştie să execute integral activitatea fără a se i atrage atenţia la paşi de 
execuţie).  
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Din planul terapiei de formare a autonomiei personale fac parte următoarele obiective: 
1. Formarea controlului sfincterian, (nu înseamna doar renunţarea la pampers, ci învăţarea unui 

program complet şi complex de toaleta).  
2.  Igiena personală, (înseamnă să ai grijă de tine în fiecare zi; cu cât păstrezi un nivel ridicat de 

igiena personală, cu atât vizitele la medic vor fi mai rare).  
3. Îmbracăminte, încaltăminte, (autonomie în îmbrăcat/dezbrăcat, utilizarea articolelor corespunzător 

cu anotimpuri, obiectele de vestimentaţie să fie curate tot timpul).  
4. Corpul omenesc (cunoaşterea propriului corp şi a trebuinţelor primare reprezintă premisă în 

formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială).  
5. Autoservire, hrană, (utilizare corectă în timpul servirii mesei a veselei, tacâmurilor şi regulilor de 

la masă, cunoasterea alimentelor, etc. ).  
6. Diversificarea alimentaţiei, se face din cauza fixaţiilor pe anumite alimente (o paletă mai mare de 

alimente introduse treptat).  
7. Locuinţa, cunoasterea încăperilor şi utilitatea lor (păstrarea ambientului curat, şi igienizat 

corespunzător).  
 Așadar, în acest mod copilul învaţă să se integreze cucerind pas cu pas lumea complicată şi 

miraculoasă a valorilor umane şi sociale, în timp ce fiecare pas pe care îl face, îl transformă într-o 
personalitate cu un grad mai mare de acceptare a realităţilor zilnice”.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PREȘCOLAR: RAUT ANA MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA PADEȘ 

 
 Se ştie cǎ una dintre condiţiile fundamentale pentru realizarea optimǎ a procesului de învǎţǎmânt 

este asigurarea unui sistem unitar de cerinţe în instruirea şi educarea copilului.  
 Copilul este educat nu numai în instituţia preşcolarǎ. Cea mai mare parte a timpului el o petrece în 

familie, chiar dacǎ frecventează o grǎdiniţǎ sau un cǎmin de zi. Aici, în familie, copilul creşte şi se dezvoltǎ 
sub acţiunea modelatoare a mediului familial. Aceastǎ influenţǎ se împleteşte mai mult sau mai puţin 
organic cu cea provenitǎ din partea grǎdiniţei . Cu timpul, influenţa educaţionalǎ a grǎdiniţei creşte în 
intensitate, pânǎ ce devine dominantǎ.  

 Grǎdiniţa de copii va veghea, în permanenţǎ, ca munca depusǎ de colectivul de educatoare sǎ fie 
continuatǎ, susţinutǎ şi întǎritǎ de familie. Nu este permis ca rolul acestei munci sǎ fie anihilat, irosit sau 
estompat . Este uşor de înţeles ce se va întâmpla cu un copil care în grǎdiniţǎ învaţǎ un lucru, iar în familie, 
altul. De exemplu, în grǎdiniţǎ se învaţǎ sǎ aşeze jucǎriile în ordine, iar în familie obisnuieşte sǎ le arunce 
peste tot; în grǎdiniţǎ învaţǎ sǎ fie politicos faţǎ de adulţi şi faţǎ de alţi copii, iar în familie i se tolereazǎ 
lipsa bunelor maniere. În aceastǎ situaţie este foarte greu sǎ se formeze spiritul de ordine, deprinderi de 
organizare şi disciplinǎ în activitate, atitudini de prietenie şi solicitudine în relaţiile interpersonale. Chiar 
dacǎ influenţele pozitive ale grǎdiniţei nu sunt cu totul anihilate, efectul lor va fi simţitor diminuat prin 
greşelile de educaţie ce se comit în familie. Pentru a duce la bun sfârşit sarcinile educaţiei, este foarte 
important ca instituţia preşcolarǎ sǎ realizeze o colaborare cât mai strânsǎ cu familia, în vederea stabilirii 
unui sistem unitar de cerinţe, a unei linii unitare în educarea copiilor.  

Scopurile şi sarcinile educaţiei copiilor în grǎdiniţǎ şi familie nu sunt diferite . Totuşi în realizarea 
acestor obiective, gradiniţa dispune de mijloace mai bine organizate decât familia. Educaţia copiilor în 
grǎdiniţǎ se realizeazǎ dupǎ un program bine stabilit, iar realizarea obiectivelor instructiv-educative revine 
unor cadre didactice special pregatite.  

 Din practica muncii de zi cu zi cu pǎrinţii, educatoarea poate sǎ-şi dea seama cǎ nu toţi pǎrinţii ştiu 
cum sǎ-şi educe copiii, ce fel de metode şi procedee trebuie sǎ foloseascǎ în acest scop. De aceea, sarcina 
educatoarei este sǎ-i familiarizeze cu cele mai bune metode şi procedee şi sǎ-i înarmeze cu anumite 
cunoştinţe pedagogice.  

 Sunt pǎrinţi care considerǎ cǎ a-i educa pe copii este o chestiune foarte simplǎ şi uşoarǎ, o chestiune 
care nu necesitǎ cunoştinte, deprinderi şi priceperi speciale. Cu aceşti pǎrinţi, educatoarea va duce o muncǎ 
de lǎmurire susţinutǎ, arǎtându-le cât de grea şi de complexǎ este sarcina educǎrii copilului în familie şi cât 
de mare este rǎpunderea ce le revine în acest sens pǎrinţilor. Se ştie cǎ de la naturǎ copiii nu sunt nici buni, 
nici rǎi. Ei pot sǎ devinǎ însǎ buni sau rǎi, ca urmare a metodelor pozitive sau negative de educare. Stând 
de vorbǎ cu pǎrinţii, educatoarea le va atrage atenţia asupra diferitelor particularitǎţi ale copilului lor. Îi va 
sfǎtui cum sǎ procedeze pentru ca sprijinindu-se pe ceea ce este pozitiv în copil sǎ-l creasca astfel încât sǎ 
devinǎ un cetǎţean folositor. Bineînţeles cǎ toţi pǎrinţii doresc acest lucru pentru copiii lor; dar, din pǎcate, 
nu toţi ştiu cum sǎ-şi realizeze aceastǎ dorinţǎ.  

 Îndrumarea pǎrinţilor cere ca educatoarea sǎ cunoascǎ în primul rând condiţiile în care trǎieşte copilul 
în familie, sub aspect economic, social, cultural. În acelaşi timp, studiind atent pe fiecare copil din grupǎ, 
urmǎrind toate schimbǎrile de comportament, va face permanent apel la pǎrinţi sǎ o sprijine în munca ei 
educativǎ. Procedând în acest fel, educatoarea va reuşi sǎ apropie pǎrinţii de grǎdiniţǎ, sǎ-i facǎ 
colaboratorii ei, sǎ-i înveţe cum sǎ-şi educe copiii. Pe de altǎ parte, din experienţa succeselor obţinute în 
munca de colaborare cu familia, educatoarea va avea de învǎţat. Cunoscând felul în care sunt crescuţi şi 
cum se comportǎ copiii în familie, va ştii sǎ aplice cele mai potrivite procedee de tratare individualǎ.  

 Necesitatea colaborǎii strânse între grǎdiniţǎ şi familie este dictatǎ de rolul deosebit de mare pe care 
îl joacǎ aceasta din urmǎ în educarea copilului. Încǎ de la naşterea copilului, familia exercitǎ o influenţǎ 
considerabilǎ asupra dezvoltǎrii sale fizice, intelectuale, sociale şi morale . Nu întâmplǎtor înţelepciunea 
poporului nostru subliniazǎ însemnǎtatea „celor 7 ani de acasa”.  
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 Una din îndatoririle esenţiale ale familiei este sǎ creeze condiţii optime pentru o dezvoltare fizicǎ 
armonioasǎ a copilului. Pǎrinţii trebuie sǎ asigure copiilor condiţii sanitar-igienice corspunzǎtoare, o hranǎ 
substanţialǎ şi un regim de viatǎ raţional.  

 Educatoarea va da pǎrinţilor sfaturile necesare pentru a asigura copiilor condiţii igienice şi un regim 
de viaţǎ cât mai corespunzǎtor . Pǎrinţii vor avea grijǎ sǎ asigure, în primul rând, curǎţenia copiilor, a 
încǎperilor în care locuiesc, haine potrivite cu statura lor şi cu anotimpurile. Este necesar ca încǎperile în 
care locuiesc copiii sǎ fie spaţioase, luminoase, bine aerisite. Pǎrinţii trebuie sǎ fie iniţiati şi asupra 
procedeelor de cǎlire a organismului prin factorii naturali: apa, aerul, lumina. Cu cât copilul va petrece mai 
mult timp în aer liber, cu atât va fi mai sǎnǎtos, mai plin de viaţǎ şi de bucurie.  

 Organizarea unui regim raţional de viaţǎ în familie are o deosebitǎ importanţǎ formativ-educativǎ 
pentru copil. Dintre „ momentele” principale ale regimului în familie fac parte: somnul, alimentaţia, 
plimbǎrile şi jocurile în aer liber, sarcinile primite în cadrul gospodǎriei familiei.  
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FAMILIA ŞI ŞCOALA - FACTORI IMPORTANŢI ÎN CONTURAREA 
PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 
PROF. INV. PRIMAR, RINCIOG ALINA GRAȚIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA” GEORGE EMIL PALADE”, BUZAU 
 
 În societatea contemporană se pare că familia tinde să se limiteze tot mai mult la micul grup pe care 

îl formează mama, tatăl şi copiii, trăind sau mai exact, locuind sub acelaşi acoperiş…Nucleul familial tată-
mamă-copii îndeplineşte unele funcţii importante privind comunitatea naţională. ,,Indeplineşte, de 
asemenea unele funcţii care-i privesc pe părinţi: el contribuie mai cu seamă la determinarea statutului lor 
de adulţi şi la configurarea unor aspecte importante ale personalităţii lor’’. Dar funcţia cea mai importantă 
este aceea faţă de copil, funcţia de creştere şi de educare a sa. Creşterea copiilor presupune asigurarea de 
către membrii adulţi ai diodei familiale a acelor condiţii de mediu(locuinţă, hrană, îmbrăcăminte) care să 
facă posibilă dezvoltarea normală a organismului copilului. Ca proces, însă, aceasta nu se rupe de educare, 
pentru că, simultan creşterii se înregistrează dezvoltarea psihică a copilului, structurarea personalităţii sale 
şi asupra acestora educaţia în familie are o deosebită importantă.  

 Familia ca celulă socială este cea căreia îi aparţine la început copilul, apoi cea care îl întovărăşeşte 
permanent şi cu influenţe constante în întreaga sa existenţă şcolară şi post şcolară. Influenţa pe care o 
exercită familia în plan educativ asupra dezvoltii copilului este majoră. Copilul, fiinţă plastică, înzestrată 
cu un uimitor potenţial de dezvoltare, foarte receptiv la influenţele externe – pozitive sau negative –nu este 
un adult în miniatură, ci doar ,,un candidat la umanizare’’(H. Pieron). El trebuie socializat şi umanizat. 
Fundamentarea personalităţii sale se realizează în mare măsură în sânul familiei, care reprezintă deopotrivă 
,,universul’’ afectiv, social şi cultural al viitorului adult. Concepţia educativă, stilul şi metodele 
,,pedagogice’’ adoptate mai mult sau mai puţin spontan, dar practicate zi de zi – de către părinţi, sub forma 
cerinţelor şi a atitudinilor faţă de copil, joacă un rol însemnat în formarea personalităţii acestuia.  

 Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează după modelul şi natura situaţiilor trăite 
nemijlocit, repetat şi intens de către copil în mediul familial, care este considerat – prin funcţia sa centrală 
de creştere şi educare – locul de inserţie a copilului în societate şi în cultură. Atitudinile părinteşti au 
consecinţe durabile asupra personalităţii în formare. Din această cauză, singura atitudine validă în educarea 
copilului este cea de acceptare a lui. Ea presupune, înainte de toate, o dragoste ,,raţională’’ şi spontană faţă 
de copil, fără slăbiciuni şi răsfăţ, o dozare optimă a frustărilor adaptative, în raport cu trebuinţa de 
autonomie a copilului.  

 Educaţia sub toate formele ei, este chemată să găsească soluţii prin care omul să se adapteze rapid şi 
eficient la societatea viitorului. Cunoaşterea particularităţilor dezvoltării personalităţii, a factorilor care 
contribuie la desăvârşirea acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare măsură la găsirea 
unor soluţii adecvate. Una din acestea este respectarea independenţei la copii. Independenţa este dorinţa 
copilului de a acţiona în viaţă în concordanţă cu experienţa personală, ce întruchipează normele sociale de 
conduită.  

 Copiii pot fi drăgălaşi, dar şi obositori. Educarea copiilor poate fi o plăcere dar poate fi şi dificilă. 
Un părinte poate fi mai bun decât altul, dar toţi părinţii la rândul lor au nevoie de sfaturi şi sprijin.  

 Dacă în alte culturi creşterea şi educarea copiilor este o problemă a întregii comunităţi, la noi, părinţii 
sunt de cele mai multe ori singuri, adesea fără nici un ajutor. De aceea, uneori părinţii consideră, în general 
educaţia copiilor dificilă, atunci când copilul prezintă un comportament care pentru ei este inacceptabil. In 
astfel de cazuri părinţii sunt iritaţi, se supără sau se simt neputincioşi.  

 ,,Familia şi şcoala, instituţii cu rol fundamental în crearea spiritului social, trebuie să-şi asume din 
nou rolul lor de nucleu în jurul căruia să se poată construi o bază durabilă pentru edificarea societăţii 
viitoare’’(Jaque Delors). In condiţiile social-economice actuale se manifestă două tendinţe contradictorii: 
părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar în acelaşi timp ,,nu mai au timp şi răbdare să acorde 
atenţie problemelor acestora’’. Relaţia lor cu şcoala este ignorată sau evitată, acţiunile educative ale celor 
două instituţii exercitându-se oarecum paralel.  

 Este o sarcină a şcolii, a personalului didactic, să identifice situaţiile problematice din familiile 
copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în formarea elevului şi mai ales să 
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conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în obţinerea performanţelor 
şcolare.  

 Forma principală de organizare a activităţii instructiv-educative în cadrul căreia se realizează 
obiectivele educaţionale o constituie lecţia. Prin orele de educaţie civică urmărim formarea unui set de 
competenţe necesare şi suficiente, pentru a face din copil un bun cetăţean, majoritatea cadrelor didactice 
sunt pe deplin conştiente că nu poţi face educaţie civică dacă nu oferi propriul model comportamental, că 
nu se pot implica afectiv fără să cunoască fenomenele, situaţiile, relaţiile sociale. De la o şcoală la alta este 
o experienţă în ceea ce priveşte educaţia civică, atât când e vorba de forme, modalităţi, metodologie, cât şi 
atunci când e vorba de angajarea elevilor în viaţa şcolii, ori a comunităţii sociale în întregul ei. Ora de 
educaţie civică, prin modul cum sunt abordate temele prevăzute în programă, iniţiază copilul, viitorul 
cetăţean, asupra drepturilor şi îndatoririlor, a respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi, a comportamentului 
activ şi responsabil.  

 Problematizarea unor situaţii comportamentale, exemplificarea faptelor de curaj, frică, laşitate etc., 
studiul de caz în legătură cu afectarea integrităţii fizice sau morale a copiilor, au determinat pe elevi să-şi 
exprime părerile, să ia atitudini, să motiveze comportamente, să ascută spiritul critic şi inteligenţa.  

 Intr-o măsură însemnată educaţia civică presupune un spaţiu comunitar în care să se formeze 
deprinderi, comportamente, valori, un anumit simţ al apartenenţei la destinul grupului din care face parte.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ! 
 

 PROF. INV. PREȘC RINDAȘU GABRIELA 
 GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL POENARII BURCHII 

 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

BIBLIOGRAFIE 
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PRIMUL “SEPTENAT” – BATRANEȘTII 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR, RABOJ GHERGHINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3/ CHIRNOGI – CALARAȘI 

 
Moto: „ Zilele copilăriei și le petrecuse în veselie și bucurii, înconjurat de toată strălucirea și 

bunătățile pământești. Totuși, nu era răsfățat, iar mintea îi fusese luminată de timpuriu, căci tatăl lui era 
înțelept și voia să facă din el un om întreg; în afară de aceasta, avea un dascăl, un învățat bine cunoscut, 
care îl ajuta să-și însușească tot ce trebuie să știe un tânăr. ( Povestea lui Almansor, Wilhelm Hauff) 

 
Prin alegerea acestei teme am căutat să văd în elev şi altceva decât recipientul informaţiilor pe care 

le transmit. Noi dascălii trebuie să lucrăm nu doar cu dimensiunea raţional-intelectuală a elevului dar şi cu 
cea afectivă, motivaţională, atitudinală şi socială. Astăzi, mai mult ca oricând, se resimte grabnic nevoia de 
a acorda caracterului copilului aceeaşi grijă ştiinţifică şi acelaşi interes practic care se acordă corpului şi 
inteligenţei lui. Nimeni, absolut nimeni nu are dreptul de a măsura valoare unui elev numai după capacităţile 
lui fizice sau intelectuale. Caracterul lui e tot aşa de însemnat. Trebuie să se ţină foarte mult cont de el.  

Un dascăl care, când trebuie, ştie să spună pardon elevilor lui, care se scuză când a mers prea departe 
şi care în toată purtarea lui arată un respect profund pentru clasa întreagă şi pentru fiecare elev în parte – 
dascălul acela va fi totdeauna obiectul unei veneraţii entuziaste. Nu numai respectul elevului faţă de 
profesor trebuie să fie reglementat de şcoală, dar şi respectul dascălului faţă de elev, respectul faţă de 
sufletul nobil ascuns în copil.  

Admitem că zestrea genetică și buna educație nu ajung pentru a explica un destin excepțional: 
împrejurările (adică suma factorilor obiectivi care nu depind de acțiunea individuală) ocupă restul tabloului.  

Educ, deci mă educ 
Numeroși părinți fac greșeala de a considera educația(doar)ca pe un transfer de cunoștințe și abilități. 

E ca și cum, din ziua zero(am venit acasă, de la maternitate)am descărcat pe discul dur al creierului infantil 
suma datelor pe care le purtăm noi înșine, urmând ca procesul să fie completat printr-un masiv download 
operat la școală și în restul interacțiunilor sociale. Copilul reproduce ceea ce vede și aude, absoarbe(la 
început necritic)toate explicațiile, definițiile și noțiunile care-i sunt pasate în conversația zilnică și, mai apoi 
în instituțiile “ formative” prin care-i este dat să treacă. Copilul ne oferă un feedbeck continuu, care modifică 
în timp real propriul nostru “mesaj” pedagogic. Adică ne educă și el pe noi, obligându-ne să ne transformăm 
propria viziune despre lume în dialogul activ pe care-l presupune îndelungata ucenicie a umanizării.  

Reușita unei bune educației are un impact social cu mult dincolo de cercul familial și reprezintă o 
investiție comunitară generos amortizată. Consider că primul “septenat”( bătrâneștii 7 ani de acasă) este 
cel mai important pentru panul de zbor al fiecăruia. Până la trei ani, copilul învață cele mai importante 
gesturi(postura verticală, mobilitatea, educarea reflexelor de igienă corporală și deprinderea unor cutume 
alimentare). O zestre pentru toată viața! Dar ansamblul intervalului preșcolar e decisiv. Dacă primul 
spectacol la care asistă copilul e o familie armonioasă, trăitoare într-o casă unde, pe lângă computer, 
smartphone și tabletă, există și cărți frumoase, înaripate prin vocea mamei(bun, și de ce n-ar citi și tații 
povești?)el începe să descifreze realitatea într-o cheie destinsă și încrezătoare. Din păcate, părinții sunt 
împinși de societate către o atitudine hiperprotectivă.  

Puterea exemplului 
Ca educatori, suntem cu siguranță repetenți când vine vorba despre puterea exemplului, deși ar trebui 

să nu le predăm copiilor noștri nimic din ce nu reușim să facem noi înșine. Pedagogia implică prezumția 
exemplarității, pe care ne-o acordăm din oficiu. Oricât am fi de nemulțumiți cu viețile noastre, le cerem 
copiilor să vadă în ele mai multă virtute decât suntem capabili să producem. Pe de o parte – copiii ne copiază 
comportamentul. Pe de altă parte, n-au de ce să dea crezare unor lupi moraliști. Nu poți, de pildă încuraja 
practica lecturii dacă odraslele nu te văd niciodată cumpărând, citind și comentând o carte. Dacă nu le duci 
de mână în librării. Dacă nu cauți librăriile în orașele unde faci turism, dacă nu le arăți, acasă sau în lume, 
obiectul numit bibliotecă. Acest dus de mână constituie temelia convingătoare a oricărui demers didactic. 
Îți duci copiii de mână la muzee, dacă vrei ca ei să le prețuiască și să le caute mai târziu. Îi iei în călătorii, 
îi duci cu tine la biserică, dar nu ca pe niște anexe inerte, ci ca pe niște mici catehumeni, care află treptat 
semnificația fiecărui act liturgic, pe măsura vârstei. Le arăți ce ai colecționat în copilărie, ajutându-i să-și 
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constituie și să-și gestioneze propriile colecții. Îl deprinzi cu politețea, dacă o practici. Îl ademenești spre 
universul muzicii dinăuntrul lui. Le educi privirea în prezența operelor de artă. Altfel spus, educația reușită 
pretinde un efort fizic și o investiție temporală corespunzătoare. Se înțelege că părinții activi sunt ocupați 
– tot mai puține mame se pot dedica integral educării copiilor, iar tații sunt mai curând absenți -, însă avem 
la dispoziție mult mai mult timp decât suntem, dispuși să recunoaștem. Câți înțelegem că doar cei șapte ani 
de acasă, conțin 364 de weekenduri utile educațional, din care folosim cel mult 50%? Cât din acest răstimp 
– pentru a nu mai contabiliza serile din perioada preșcolară – e cu adevărat alocat, în joacă dinamică, acelor 
activități care trezesc și modelează inteligența copiilor noștri? Dacă copiii noștri nu vor reuși să posede și 
să fructifice averea bunei educații, nu societatea e vinovată, ci în primul rând noi, proiectanții chiulangii și 
ezitanți ai întregii construcții. Mintea, sufletul și trupul copilului nostru constituie un sistem complex, care 
va genera o evoluție pe măsura exactă a ceea ce introducem în configurarea lui.  

 
Bibliografie:  
  Baconschi T. – Averea bunei educații, Editura Univers, 2019; 
  Poenaru M. – Cei șapte ani de acasă – Codul bunelor maniere pentru copii, Editura Coresi, 2008 
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ROLUL CELOR 7 ANI DE ACASĂ ÎN FORMAREA MICILOR ȘCOLARI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR RĂBOJ MARIA-GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII VOIEVOZI”,  

BRAGADIRU, JUDEȚUL TELEORMAN 
 
„Educația începe acasă. Nu poți da vina pe școală că nu ți-a învățat copilul ceea ce nu l-ai învățat 

tu” (Geoffrey Holder) 
 
Copilul, un mic univers în plină expansiune este asemenea unui obiect de valoare ce tocmai a fost 

descoperit, a fost scos la lumină. Copilul, așa cum s-a menționat în motto-ul de la începutul articolului 
începe să învețe de acasă. Prima formă de educație pe care acesta o primește este tocmai din sânul familiei, 
așa numiții „CEI 7 ANI DE ACASĂ”.  

Copilul parcurge un drum lung și anevoios pentru a ajunge la o dezvoltare armenoiasă, o dezvoltare 
completă și complexă din toate punctele de vedere. Dezvoltarea este un proces lung și anevoios, conceptul 
de dezvoltare fiind definit în sens larg ca „totalitatea proceselor de transformare prin care trec organismele 
vii, presupunând trecerea de la simplu la complex, trecând printr-o succesiune de stadii, fiecare dintre aceste 
stadii având un anumit specific calitativ, dar și cantitativ”. Acest proces de dezvoltare se desfășoară pe mai 
multe planuri: 

- biologic (creșterea și maturizarea fizică, morfologică și biochimică a componentelor organismului); 
- psihic (formarea și perfecționarea proceselor psihice); 
- social (formarea și reglarea conduitei).  
Procesul de dezvoltare a indivizilor este condiționat de o serie de factori: ereditatea, mediul și 

educația.  
Așa cum este menționat încă din titlul acestui articol, mediul și în special mediul familial au un impact 

major în dezvoltarea armonioasă a micuților copilași. Copiii învață de cele mai multe ori la vârstele mici 
prin imitație. Cei mici imită ceea ce văd la părinții lor, la rudele lor, la persoanele din cercul lor de 
cunoștințe.  

Cei 7 ani de acasă au un rol foarte important în devoltarea armonioasă a copiilor, deoarece în acești 
primi ani din viață copilașii învață cum să se poarte în societate, învață bunele maniere. Alte lucruri ce ar 
putea copilașii în cadrul celor 7 ani de acasă putem enumera: 

• Deprinderile de autoservire; 
• Ordinea și igiena; 
• Curățenia și exprimarea propriilor nevoi; 
• Bune maniere și comportament; 
• Limbaj corect transmis; 
• Modul de a relaționa cu cei din jurul lor și de a răspunde la diverse provocări ce îi apar în cale; 
• Concentrarea atenției și consecvența în realizarea unei sarcini; 
• Alegerea motivelor și motivațiilor atunci când dorește să facă ceva.  
În concluzie, cei 7 ani de acasă au un rol deosebit în viața copiilor și în formarea lor deoarece în 

cadrul acestora se pun bazele unor norme de viață corecte, a unei conduite adecvate în societate. Știți cum 
se spune despre o persoană educată și politicoasă: că are cei 7 ani de acasă. Așadar, cei 7 ani de acasă să nu 
treacă în zadar; să ne educam copii, să le insuflăm norme și conduite corecte, dar și un respect profund față 
de cei din jurul lor.  

 
Bibliografie: 
1. https://www. google. com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww. citatepedia. ro%2Findex. 

php%3Fid%3D71739&psig=AOvVaw1yLRZmsw9agONrxeU0PLQ&ust=1582809635640000&source=i
mages&cd=vfe&ved=2ahUKEwih8PPBp_nAhUMmrQKHTA7BvsQr4kDegUIARDoAQ ; 

2. http://www. itsybitsy. ro/cei-sapte-ani-de-acasa/ 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

 PROFESOR RACEANU ȘERBAN 
 COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANASTASESCU” 

 ROȘIORII DE VEDE 
 
 Probabil toți am auzit ,,zicala celor șapte ani de acasă”, pentru cel puțin o singura dată în viață. Dar 

ce semnifică de fapt această “zicală”, venită încă din timpurile copilăriei părinților noștri? 
 În primii ani de viață, în special cei șapte despre care este vorbit, copiii sunt mult mai precoce la 

acumularea de noțiuni, gesturi și idei generale în legătură cu trăirea unei vieți umane normale. 
Comportamentul omului, exact ca și capacitațile sale mentale, sunt cel mai ușor de format și influențat de 
factorii externi, atunci când corpul și mintea nu au înmagazinat informațiile necesare, sau destule; prin 
urmare, putem trage concluzia că, da, “cei șapte ani de acasa” au o importanță majoră în ce privește 
funcționarea societații din zilele de astăzi, cele din trecut, și cele din viitor.  

 Oamenii folosesc adesea această zicală în convorbirea cu, în special un copil, dar și cu adolescenți, 
atunci când respectivul are un comportament, o mimică sau un limbaj dezolant, care denotă proasta creștere 
si asimilare greșită de imagini și sunete din jur. Și cine este cel mai aproape de noi in primii ani de viață 
dacă nu părinții; unul din motivele pentru care părinții sunt învinuiți în principal de oameni, fiind cei care 
au cauzat personalitatea deviantă a unui copil.  

 Părinții, teoretic, te învață să mergi, să vorbești, să mănânci, să faci aproape toate activitățile ce vor 
trebui practicate cu ușurință mai târziu. De asemenea, la vârsta preșcolară, copiii vor vrea să se identifice 
cu unul din părinți, părintele fiind văzut ca și model în ochii acestuia de foarte mic. Preluând modul de a 
vorbi și gesturile, copilul începe încetul cu încetul să-și formeze personalitatea, care este într-o continuă 
schimbare, chiar bruscă, până la o anumită vârstă, când este capabil să gândească independent cu totul, deși, 
chiar și când ating vârsta preadultină, oamenii întotdeauna o să-si considere membrii familiei ca modele de 
viață, poate chiar și fără să realizeze că în tot acest timp, educația primită de la părinți și prezența acestora 
a avut un impact colosal asupra vieții respectivilor.  

 Respectarea celor din jur, controlarea emoțiilor negative și limbajul lipsit de conotații jignitoare sau 
ofensatoare, sunt unele din cele mai importante elemente incluse în etapele de învățare obligatori stabilite 
de părinți, și mai ales de societate, prin care trec preșcolarii. Regulile de bază, sunt fundația oricărei 
afirmații, declarații sau opinii, iar fără învățarea lor, lipsul lăsat în urma ignorării acestora este unul greu de 
depășit, prevenit și umplut în viitor.  

 Dezvoltarea stărilor emoționale, în special a celor pozitive, trebuie implementată de părinți în 
educația copilului, empatia, altruismul și încercarea de întelegere fiind abilități și emoții necesare în viața 
zilnică, pentru evitarea cât mai frecvența a conflictelor sau orice fel de altă dispută sau situație care să 
creeze o stare neplăcută oamenilor.  

 Există și alternativă preferată de adolescenții sau preadolescenții din ziua de astăzi: ignorarea și 
uitarea învătăturilor din cei șapte ani de-acasă. Truda părinților de a-și învăța copiii să facă ce este bine, 
cum să se comporte într-un mod civilizat, este aruncată chiar de copiii lor în neant, undeva în adâncul minții 
lor, refuzând să acceseze și să descuie ușa în spatele căreia se află acele informații pe care le-au acumulat 
în câțiva ani și le-au uitat în câteva luni, la contactul cu alți copii cu comportamente, idei și etici formate 
intr-un mod diferit.  

 Cum rămâne cu educația primită în grădinițe și primele clase ale școlii primare? Educatorii și 
învățatorii devin automat persoane influente asupra copiilor. În multe cazuri, copiii își petrec mare parte 
din timp și din zi, la grădinițe sau în programele de after-school de la școlile unde sunt înscriși, ceea ce 
ridică automat nivelul importanței educației primite de la educatori și învățători.  

 Dar este cu totul adevărat că cei șapte ani de-acasă sunt perioada chiar cea mai importanta a vieții 
omului? Copiii nu sunt întotdeauna îndrumați de părinți capabili de o asemenea responsabilitate, sau sunt 
îndrumați de un tutore nedemn de urmat, dar asta nu încuie posibilitatea ca respectivul nefericit să ajungă 
să trăiască o viață mai fericită decât prima parte din viața sa.  

 Desigur, procentual vorbind, rata de reușita în viață a oamenilor ce nu au avut un model, ca acel erou 
pe care îl văd micuții în desene animate, dar real, este mult mai mică decât cea a copiilor ce au posibilitatea 
de a crește într-un mediu pozitiv pentru dezvoltarea acestora. Însă, gestionarea situației depinde de fiecare 
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copil, chiar dacă nivelul de maturitate nu te lasă să alegi, de cele mai multe ori, calea corectă, dar cu 
siguranța, posibilitatea de a înflori dintr-o floare ce pare fără speranță, există. Momentul în care realizezi 
ce este în jurul tău nu rezonează cu tine și nu îți face bine, poate determina schimarea în bine și poate nutri 
dorința de învățare și înțelegere.  

Omul este o creație făcută pentru a învăta periodic, din greșeli, din reușite sau alte momente 
considerate măcar puțin importante în viață. Mergând pe această teorie, perioadă de șapte ani cu continuarea 
vieții se leagă într-un tot unitar, influențat constant de mediul înconjurător și oamenii componenți ai 
acestuia.  
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IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ  
 

PROF. INV. PRIMAR RADA ALEXANDRA LAURA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 99, BUCURESTI, SECTOR 4 

 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece 
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale, si 
împlinite etapele întregului său ciclu de creștere . Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația 
primită de acesta până la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, 
cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării 
fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, 
activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia 
reprezintă pentru copil și “școala primilor ani” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor 
trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană cu statut social .  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, la teatru 
sau în vizită.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

Necesitatea educării tinerei generaţii pentru a face fată exigenţelor societăţii, ne obligă să urmărim în 
formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi însuşirea unui 
comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“.  

“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent, au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai 
lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată.  

Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se: “Ce copil 
politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!” Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce 
nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani de-acasă”.  

Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le 
învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.  

Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi 
vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.  

Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-
cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii, 
prietenii, colegii, vecinii şi cu profesorii.  

De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe 
pe copii următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la şcoală, la cinematograf, 
în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce oferim cadouri?, Ce şi 
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cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm prietenii?  
Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor de 

astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi 
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi. Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre 
pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 
atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “perioada 
achiziţiilor”şi este considerată una dintre cele mai intense de dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini şi limbaj. Copilul este pregătit să primească informaţii şi de aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
•POTOLEA D. ; MANOLESCU M. - Teoria şi practica evaluării educaţionale, Bucureşti, 2005 
 •CIOLAN L. E. – Dezvoltarea educaţiei timpurii, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006 
• CUCOŞ C-TIN (coord. ) – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

RADA LAVINIA 
COLEGIUL TEHNIC "GENERAL GHEORGHE MAGHERU" 

 
 Expresia "cei şapte ani de acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, însă rămâne ideea de la baza expresiei "normele de conduită 
se învață din familie". Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze 
normele deja deprinse din familie.  

 Nici un părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său, sau fiica sa, să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita copilului la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie ca este 
vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat 
să înțeleagă și să respecte regulile de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau 
educatorii.  

 Fiecare parinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice când e vorba despre educația copilului 
său.  

 Un copil care are cei şapte ani de acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună "mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare.  

 Cei şapte ani de acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze 
şi să fie acceptat. În cei şapte ani de acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate că îi 
pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu este 
vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii, ci și de a fi 
capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om. 
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IMPORTANȚA FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

 PROF. RADA OANA  
ȘCOALA GIMNAZIALA IANCU VACARESCU, VACAREȘTI, DAMBOVIȚA 

  
Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că 
„instituția familiei rămâne stabilă”. Totodată, se poate afirma că termenul de „familie” nu mai surprinde 
realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită acestei schimbări.  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș. a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține.  

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 
care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun.  

Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. Părintele 
trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi putut 
întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze agresiv.  

Totodată, de la începutul vieții, ființa umană are extrem de multe nevoi, care trebuie satisfăcute pentru 
o bună dezvoltare a sa. În ceea ce-l privește pe copil, acesta în prima parte a vieții are efectivă nevoie de 
familie, care să-i ofere dragoste, atenție, să-l îngrijească.  

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu 
școala este orientarea școlară si profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei 
școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, intențiile pozitive sunt sursa greșelilor lor 
deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere.  

În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care vechea 
structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie alternativă 
(familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe căsnicii etc). 
În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru 
care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate.  
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CEI 7 ANI DE ACASA – PREMISELE UNEI EDUCAȚII DE CALITATE 
 

PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR RADEANU MARIA  
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALA 

VRANCEA 
 
„Cei șapte ani de acasă“ este expresia pe care o folosim frecvent în vorbirea curentă atunci când facem 

referire la conduita unei persoane într-un context anume. Mai exact vorbim despre „a avea“, sau „a nu avea“ 
cei șapte ani de acasă,” a fi sau nu o persoană educată” iar aceste expresii ne duc cu gândul la educația din 
primii ani de viață, educație oferită în cea mai mare parte de familie, dar care are o influență decisivă asupra 
viitorului adult.  

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane și la starea ei de sănătate. Părinții furnizează „zestrea genetică”, iar familia 
creează condițiile dezvoltării fizice, emoționale, intelectuale și modelează caracterul copilului, simțul 
moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoștințele despre natură, societate, deprinderile alimentare și 
igienice, atitudinile față de viață, modelele sau obișnuințele de comportament, copiii le datorează educației 
primite în mediul familial. Rolul familiei este foarte important în ceea ce privește dezvoltarea copilului, din 
punct de vedere fizic, intelectual, emoțional, moral sau caracterial și spiritual.  

În ce privința dezvoltării fizice a copilului, familia este cea care asigură mediul în care se va dezvolta 
copilul, se preocupă de hrana, îmbrăcămintea, securitatea și sănătatea copilului. Părinții trebuie să îi asigure 
copilului condiții optime pentru joc, învățare, odihnă, mișcare. Familia îi formează primele deprinderi de 
igienă personală și socială. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul 
de siguranță, stabilitate, căldură, protecție din partea părinților. Programul zilnic induce coerență, disciplină 
în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viață sănătos. Când aceste 
nevoi de bază nu sunt satisfăcute în dezvoltarea fizică a copilului apar întârzieri, dezechilibre care se 
răsfrâng ulterior și asupra echilibrului emoțional.  

În legătură cu dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este mediul în care copilul învață limbajul. 
Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea exprimării copilului depind de contextul familial în care 
acesta evoluează. De la părinți copilul învață și formulele de adresare în comunicare. În mica copilărie, în 
cadrul activităților desfășurate în familie copilul își dezvoltă alături de limbaj și percepția, memoria, 
gândirea, imaginația și creativitatea. Părinții trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor cuvinte, 
semnificația unor evenimente, pentru a facilita cunoașterea și înțelegerea lumii înconjurătoare.  

La vârsta școlarității copii trebuie să fi dobândit un grad de autonomie și un nivel de dezvoltare 
emoțională care să le dea posibilitatea de a-și controla fricile și emoțiile și de a relaționa pozitiv din punct 
de vedere social.  

Relația afectivă cu părinții constituie baza formării unui comportament corespunzător. Copilul iubit 
și apreciat de părinți va avea încredere în sine și siguranță în relațiile cu cei din jur. La vârste mici copii 
învață prin imitație iar părinții reprezintă modele pentru copii, sub influența relației cu părinții, copilul își 
formează primele atitudini față de lumea din jur, de care vor depinde atât reușita lui, școlară cât și, mai 
târziu, cea de viață.  

Comportamentul civilizat (respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire, ordinea, 
cumpătarea), regulile morale pe care acesta și le însușește în copilărie vor constitui premisele adaptării 
eficiente a copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur 
decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Crescând în și alături de familia sa, copilul integrează: roluri, 
valori și norme ale familiei (căldură și afecțiune; limite clare și bine precizate). În felul acesta, copilul 
capătă un model de relație pe care îl putem regăsi în toate interacțiunile sociale pe care le inițiază în mediul 
său.  
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,, MAMI TE ADOR!” 
PROIECT EDUCAȚIONAL  

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. RADIN LUMINIȚA  

 UNITATEA DE INVAȚAMANT ŞCOALA GIMNAZIALA GIARMATA 
 STRUCTURA GRADINITA P. N. CERNETEAZ, JUD. TIMIS 

 
Motto: 
 ,,Mamă dragă și iubită, primăvara-i ziua ta,  
 Tu mereu ești lângă mine, la nevoie mama mea! 
 Îți doresc doar zile bune, tot ce-i mai frumos pe lume,  
 Tu ești cea mai bună mama, lângă tine nu am teamă! 
Argument: 
 ,,Pentru ca esti langă mine in fiecare zi, pentru că mă ajuți, pentru că tu mă înveți ce e binele și ce e 

răul, pentru că –mi spui ce e frumos și ce e urât, pentru că datorită ție eu voi fi om în lume, pentru că pe 
umărul tău voi plânge când îmi va fi greu …Mama, te ador !,,  

Scop: Sărbătorirea mamelor cu ocazia Zilei internaţionale a femeilor 
Grupul ţintă: preşcolarii grupei mari, părinţii 
Loc de desfăşurare: sala de grupă 
Perioada desfăşurării: 06. 03. 2020 
Responsabil proiect: prof. inv. preșc. Radin Luminița 
Resurse proiect: 
• Resurse umane: preşcolari, cadre didactice, mamele.  
• Resurse materiale:jetoane cu emoții, cartoane gumate, hârtie colorată, acuarele, lipici, foarfece.  
• Resurse financiare: autofinanţare 
• Resurse temporale: o zi.  
• Resurse spaţiale: sala de grupă 
Obiective:  
• Să precizeze semnificaţia zilei de 08 martie; 
• Să dovedească cât de bine se cunosc (mama și copilul) ; 
• Să-și exprime sincer sentimentele; 
• Să realizeze lucrări expresive, utilizând corespunzător materialele puse la dispoziţie; 
• Să intoneze corect şi expresiv cântece specifice zilei femeii.  
Conţinutul proiectului: 
1. Lecție demonstrativă pentru părinți în cadrul domeniului om și societate(jocul emoțiilor) 
2. Confecţionarea unor lucrări în colaborare copil-părinte. (Rama foto) 
3. Cântec pentru mama!(cântece dedicate mamelor)  
Desfăşurarea activităţii: 
Elevii şi mamele sunt aşezaţi faţă în faţă. Sala este amenajată cu decor de primăvară.  
1. Jocul se numeşte ,,Cât de bine ne cunoaştem?”.  
Captarea atenţiei se va realiza printr-un joc la care participă mamele şi copiii. Fiecare mamă va trebui 

să răspundă la o întrebare legată de propriul copil. Se vor confrunta apoi răspunsurile. Apoi se schimbă 
rolurile, copiii vor răspunde primii și se vor confrunta cu răspunsurile mamelor.  

După acest exerciţiu se apreciază sinceritatea mamelor şi a copiilor .  
 
2. ,,Jocul sentimentelor.”  
 Se prezintă mamelor şi copiilor diverse jetoane cu imagini care reprezintă diverse stări ale unor 

oameni. Mamele vor încerca să ghicească sentimentul iar copiii îl vor imita . După aceea se schimbă 
rolurile. Se apreciază sinceritatea mamelor şi a copiilor.  
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3. ,,Rama foto” 
 Este o activitate care se realizează impreună cu mama, o activitate de confecționare a unei rame foto. 

Se prezintă un model de ramă, materialele și mijloacele pe care le vor folosi pt realizarea temei, se explică 
modul de lucru, apoi mamele împreună cu copiii, decupeaza lipesc și decoreaza rama foto. La final lucrările 
sunt apreciate, iar participanții aplaudați.  

4. ,,Cântec pentru mama” 
 Şi pentru că toate în lume au o mamă, să ne ridicâm şi să cântăm „La mulţi ani” tuturor mamelor din 

lumea aceasta, bunicilor şi străbunicilor noastre dar şi tuturor femeilor de pe Pământ.  
 
Bibliografie: 
1. Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. Friedlander ,,, Inteligența emoțională în educația 

copiilor”, Editura: Curtea Veche, 2011.  
2. Adele Faber, Elaine Mazlish, ,,Cum să vorbim copiilor dacă vrem să ne asculte și cum să-i ascultăm 

pentru ca ei să ne vorbească”, Editura: Teora, 2012.  
3. Veronica Arlati, ,,Emoții în povești. Cum să-i ajutăm pe copii să accepte și să gestioneze propria 

lor sferă emotivă”, Editura: Lizuka Educativ, 2018.  
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI INFORMALE ŞI NONFORMALE A COPIILOR 
 

RADU ALINA SIMONA 
LICEUL TEHNOLOGIC „CAPITAN NICOLAE PLESOIANU” 

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

de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu 
pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Cu toate punctele sale slabe și cu toate acuzațiile care i se aduc, pe bună dreptate sau părtinitor uneori, 
școala rămâne principalul mijloc de educație formală a copilului .  

Educație nonformală și informală sunt din ce în ce mai importante, și toți cei angrenați în sistem 
par să-și dea seama de asta, mai puțin cei responsabili cu gestionarea sa. La alte niveluri, în alte sisteme 
educaționale, valoarea acestui tip de educație cu aplicabilitate practică în viața reală este recunoscută oficial.  

Educţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept “orice activitate educaţională, intenționată 
și sistematică, desfășurată de obicei în afară școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor 
individului și situațiilor speciale, în scopul maximalizarii învățării și cunoașterii și al minimalizării 
problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notarii în catalog, disciplină impusă, 
efectuarea temelor)”.  

Din punct de vedere etimologic, termenul de educație nonformală își are originea în latinescul 
“nonformalis”, preluat cu sensul “în afară unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de 
activitate”. Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educațională mai puțîn 
formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative.  

Din punct de vedere conceptual, educația nonformală cuprinde ansamblul activităților și al acțiunilor 
care se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în mod organizat, dar în afară sistemului școlar, 
constituindu-se că “o punte între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal”.  

Dezideratele educației nonformale sunt în strânsă legătură cu realizarea următoarelor finalități: 
• să lărgească și să completeze orizontul de cultură, îmbogățind cunoștințele din anumite domenii,  
• să creeze condiții pentru “desăvârșirea profesională sau inițierea într-o nouă activitate”,  
• să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate,  
• să contribuie la recreerea și la destinderea participanților precum și la petrecerea organizată a 

timpului liber,  
• să asigure cadrul de exersare și de cultivare a diferitelor înclinații, aptitudini și capacități, de 

manifestare a talentelor.  
Exemplu de activitate extrașcolară desfășurata 
Titlul activității: ,,Reciclarea deşeurilor - protejarea resurselor !” –din domeiul: educație ecologică și 

protecția mediului  

 
Foto 1 

 
Scopul activității – Dezvoltarea în rândul elevilor a spiritului de iniţiativă, a comunicării, schimb de 

bune practici în vederea formării unei educaţii ecologice demne de un cetăţean european şi formarea unei 
atitudini conştiente şi responsabile faţă de mediu . De asemenea se urmărește creşterea responsabilizării 
elevilor, profesorilor faţă de mediu prin educare, implicare şi generarea unui angajament comun al tuturor 
– şcoală, familie, comunitate – de a acţiona unitar.  
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Obiectivele educaționale ale activității  
• conştientizarea elevilor la problemele de mediu şi societate; 
• dezvoltarea la elevi a abilităţilor de a proiecta şi desfăşura în echipă, activităţi ecologice în şcoală 

şi comunitate; 
• implicarea activă şi responsabilă a elevilor în vederea protejării şi ocrotirii naturii; 
• asumarea responsabilităţilor şi aplicarea cunostinţelor şi deprinderilor dobândite în activităţi cu 

specific în şcoală şi afara şcolii; 
• identificarea unor metode şi tehnici didactice interactive cu scopul păstrarii unui mediu curat şi 

sănătos; 
Au participat în total 92 de elevi din 5 clase de elevi liceeni ( ca și procent privind participarea au fost 

83 % din grupul tință de elevi propus )  

 
Foto 2 

 
 Activitățile s-au desfășurat în curtea și împrejurimile din jurul școlii, grădina cu flori a școlii, clubul 

elevilor „ E cool să fi verde ! “ din cadrul Liceului Tehnologic „ Căpitan Nicolae Pleșoianu” Râmnicu 
Vâlcea  

 
1. Joiţa, E. . (2007). Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare cognitiv-

constructivistă. Bucureşti: E. D. P. .  
2. Manolescu, M. . (2004). Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie. Bucureşti: Meteor 

Press.  
3. Manolescu, M. ; Panţuru, S. . (2008). Teoria şi practica evaluării educaţionale (activităţi, conduite, 

rezulate) formale şi nonformale: structuri, forme, funcţii, relaţii, mecanisme, disfuncţii. Strategii şi metode 
de evaluare şi autoevaluare. Orientări noi. Aplicaţii. În Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R. B., Pânişoară, I. 
O. (coord. ). Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi: Editura 
Polirom.  
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IMPORTANŢA CELOR 
,, ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
 PROF. INV. PRIMAR, RADU ANTOANETA –BIANCA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ” DR. EMANUIEL RIGLER”,  

ȘTEFAN CEL MARE, NEAMȚ 
 
 “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
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împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

RADU CHITA MITICA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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Educaţia timpurie reprezintă un concept nou pentru pedagogia românească şi se focalizează pe 

educaţia preşcolară, oferind condiţii specifice pentru dezvoltarea generală a copilului între 0 - 6/7 ani în 
concordanţă cu caracteristicile individuale şi de vârstă ale acestora. Educaţia preşcolară este un tip de 
educaţie formală inclusă în sistemul naţional de educaţie şi are ca obiectiv specific asigurarea dezvoltării 
globale a copilului din punct de vedere cognitiv, fizic, social şi emoţional, şi pregătirea acestuia pentru 
debutul şcolar.  

Educaţia timpurie prevede extinderea strategiilor de stimulare şi dezvoltare a copilului în familie. 
Părinţii devin parteneri în procesul de educaţie, sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative, ceea ce generează o responsabilizare şi o eficienţă sporită în dezvoltarea şi educarea 
copilului.  

Implicarea familiei şi a comunităţii în educarea copilului de la primele zile de viaţă, chiar şi din timpul 
în care acesta nu este încă născut, asigură fundamentele unei dezvoltări fizice şi psihice sănătoase. În acest 
context, în grădiniţă am organizat şi derulat proiecte de activitate cu participarea activă a părinţilor; astfel 
familiile au concurat cu succes la asigurarea dreptului copilului la educaţie şi la dezvoltarea deplină, dându-
i astfel posibilitatea atingerii potenţialului maxim.  

Scopul urmarit în derularea proiectelor desfăşurate în parteneriat cu parinţii a fost şi rămâne acela de 
a dezvolta o bună relaţionare între copii şi părinţii lor. Lucrând împreună, părinţii au putut oferi ajutor în 
realizarea temei şi au avut ocazia de a cunoaşte mai bine posibilităţile de lucru ale copilului. Prin această 
implicare şi prin activitatea de consiliere desfăşurată la nivelul grădiniţei, am reuşit să-i determinăm pe 
părinţi să înţeleagă cât este de necesar să avem aşteptări realiste de la copiii noştri, să inteleagă că au nevoie 
să fie încurajaţi, apreciaţi pentru ceea ce pot face, să le stimuleze acele calităţi şi comportamente pe care 
ne-ar plăcea să le vedem la copil. Aceştia au devenit mai răbdători şi au înţeles mai bine că în îndeplinirea 
unei sarcini nu este nevoie să îl forţezi pe copil, ci mai degrabă să îl faci să participe la realizarea ei. Au 
învăţat să aprecieze mai mult rezultatele muncii copilului, să îi recunoască efortul depus, chiar şi atunci 
când acesta nu reuşeşte pe deplin în realizarea sarcinii date.  

Copiii şi-au simţit părinţii mai aproape de problemele lor, au înţeles că le pasă şi au simţit afecţiunea 
părintească mai mult decât dacă ar fi mers, spre exemplu, împreună într-un parc de distracţii. Lucrând 
alături de părinţi şi-au dezvoltat o imagine de sine pozitivă, câştigând curaj şi interes de a mai aborda astfel 
de activităţi.  

În unele familii s-a lăsat antrenat în derularea proiectului şi tatăl, care, de obicei, oferă mai puţin timp 
de lucru şi de joacă copilului său. Beneficiul a fost mai întâi de partea copilului, întărindu-i-se convingerea 
că împreună, uniţi, rezultatele sunt pozitive.  

O altă latură importantă a parteneriatului cu părinţii o reprezintă programul de consiliere a acestora 
pe teme de educaţie în familie. Educaţia părinţilor este necesară. Ne referim la faptul că abordarea se referă, 
atât pentru creşterea şi educarea copiilor, cât şi pentru rolul de mijloc de emancipare spirituală şi socială; 
ca un vector al democratizării educaţiei şi societăţii. Date fiind toate aceste abordări şi revenind la 
necesitatea educaţiei părinţilor în ideea alinierii la cerinţele grădiniţei, cât şi la cele impuse de idealul socio-
educaţional, trebuie remarcate cele trei direcţii de acţiune pe care le-am abordat:  

a. sprijinul emoţional (exprimare a emoţiilor fără critică sau condamnare);  
b. sprijinul informaţional (înţelegerea situaţiei în care se află copilul/familia, a universului educativ 

al copilului) ;  
c. sprijinul instrumental (rezolvarea problemelor care ţin de educaţia copilului).  
Dragostea este atât de importantă, încât, părinţii, trebuie să împlinească această nevoie înainte de 

oricare alta. Nu este suficient ca el să audă, să creadă sau chiar să ştie că îl iubiţi, copilul trebuie să perceapă 
el însuşi această dragoste; altfel ea nu are nici o valoare. Este dreptul oricărui copil să fie iubit şi acceptat 
pentru simplul fapt că există. Este uşor să jefuim un copil de dragostea noastră. Fără să ne dăm seama, noi 
reacţionăm la atitudinea lui negativă, pedepsindu-l pe nedrept sau rănindu-i simţămintele sensibile prin 
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cuvintele şi prin acţiunile noastre aspre. De multe ori, noi golim cupa de dragoste a copilului în mod 
inconştient.  

 Este dreptul copilului şi obligaţia părintelui să îi respecte viaţa şi intimitatea. Copilul are dreptul la 
respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente 
umilitoare ori degradante. Respectă-ţi copilul pentru ceea ce este, căci astfel vei fi respectat la rândul tău şi 
tot altfel copilul se va autorespecta şi va fi încrezător în ceea ce este şi în ceea ce poate.  

 Parinţii trebuie să perceapă copilul aşa cum este el, în mod realist. Daca percepţia greşită asupra 
copilului dăinuie o perioadă lungă de timp, acesta îşi va însuşi comportamentele pe care tu i le atribui în 
mod greşit şi va începe să creadă că este aşa cum îl percepi (lipsit de valoare, slab, neiubit, nedorit, rău, 
obraznic, urât). Riscurile sunt mari. Copilul trebuie înţeles în funcţie de vârsta lui cronologică şi mentală, 
şi trebuie să îi fie respectate particularităţile individuale, care îl face unic, irepetabil.  

 Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa şi climatul acesteia şi 
de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor: „Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din 
ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care i-aţi prezentat-o drept o 
greşeală când a comis-o, el cu siguranţă se va apăra invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se va pune 
în asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă veţi putea atinge de el pentru a-i îndrepta 
cum trebuie greşeala.”  

 Este important ca părinţii să nu lase evoluţia copiilor la voia întâmplării sau doar în seama cadrelor 
didactice. Ia parte la activităţile zilnice ce se petrec în jurul copilului tău, joacă-te cu el, vorbeşte cu el şi 
află-i tristeţile şi bucuriile, ieşi cu el la plimbare sau mergeţi în călătorii, participă alături de el la activităţile 
din grădiniţă, cunoaşte-i evoluţia din cadrul grupei; într-un cuvânt implică-te direct şi activ în lumea lui.  

 Copiii care sunt apropiaţi de părinţii lor sunt mai puţin expuşi comportamentelor de risc. Cu cât te 
implici mai mult în vieţile copiilor tăi, în creşterea şi educarea lor, cu atât se vor simţi mai puşi în valoare 
şi vor fi mai dispuşi să îţi răspundă pozitiv.  

 Copilul acceptă numai experienţele pe care le face singur. Propriile tale experienţele sunt lipsite de 
valoare pentru copilul tău. Trebuie să ai curajul să îi dai prilejul de a-şi acumula experienţele proprii, chiar 
dacă sunt legate de anumite riscuri. Încurajaţi descoperirile şi joaca. Încurajează copilul să încerce ceva 
nou. Nu te teme de eşec; fără risc există o mică probabilitate de succes. Lasă copilul să experimenteze, în 
siguranţă, şi rezistă tentaţiei de a interveni. Atunci când voi, ca părinţi, le acordaţi copiilor voştri libertatea 
de a se mişca, de a explora, de a crea, de a se exprima şi de a se juca, toate acestea făcând parte din experienţa 
lor zilnică, înseamnă că le împliniţi doar una dintre cele mai importante nevoi ale vieţii lor.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. RADU MOIS 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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“CEI 7 ANI DE ACASA”  
 DEPRINDERILE UNUI COMPORTAMENT CIVILIZAT 

 
 PROF. LOGOPED CJRAE CS,  
RADU LOREDANA MARIANA 

 
Psihanalistul W. Stekel afirma că "educaţia unui copil începe în prima zi de viaţă".  
 
 Chiar dacă în zilele noastre copilul merge la creșă, grădiniță, școală la vârstă tot mai fragedă, expresia 

“cei 7 ani de acasă” a rămas și este asociată cu buna creștere, cu o educație aleasă pornită din familie și 
continuată în celelalte instituții de învățământ, dar și în societate. Un copil care a dobândit în familie “cei 
7ani de acasă” a învățat să înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i 
le stabilesc părinții sau educatorii.  

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comese-
nilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care ne străduim 
să le transmitem copilului trec pe lângă el. Soluţia poate fi perseverenţa, exemplul personal, iar eforturile 
susţinute nu vor întârzia să dea roade.  

 Deprinderile de comportament civilizat se învață în timp, printr-o atitudine pozitivă, evitând critica, 
pedepsele dure și devalorizarea copilului. Copilul își însușeste deprinderi de autoservire, igiena, curățenie, 
limbaj corect, respectarea celorlalți și a mediului înconjurător, altruismul, cooperarea, autocontrolul, 
recunoștinta, spiritul de echipa alături de cei pozitivi.  

 Chiar dacă părintele nu beneficiază de prea mult timpîn preajma copilului, poate compensează 
absența prin timp de calitate petrecut împreună. Seara și în week-end-uri copilul trbuie să beneficieze de 
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toată atenția părinților. Concediile pot fi folosite ca momente importante pentru a pentrece cât mai mult 
timp cu copilul. Părinții inventivi găsesc diferite ocazii prin care să-l învețe aptitudini importante pentru 
viitor prin joacă și prin exemplul personal.  

 Dolto afirmă că "trebuie să îi respectăm până şi privirea. În faţa copilului nu trebuie să facem nimic 
din ceea ce nu am face în faţa unui oaspete de seamă." 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 

 

RADU LUMINIȚA 

LICEUL TEORETIC„ NICOLAE IORGA” NEHOIU 
 

 Familia este lăcașul armoniei, solul în care se dezvoltă educația, în care se sculptează caracterele 

frumoase. O familie este pilastrul societății, este un mod de a fi, de a percepe viața în culori vii, de a te simți 

în siguranță.  

 Copilul este oglinda educației primite în familie, este rodul muncii noastre pentru dezvoltarea lui 

armonioasă. Primii ani sunt definitorii pentru el. Are nevoie de dragoste, afecțiune, grijă, de modele. Unde 

poate să găsească aceste lucruri decât în familie? 

 Consider că un copil are nevoie în primii ani de viață de ambii părinți. Nu cred că este o soluție ca 

unul din părinți sau, în cel mai rău caz ambii, să fie plecat în străinătate, iar copilul să crească cu bunicii.  

 Pe de o parte, nu-i poți răpi copilului cele mai frumoase, mai senine clipe, pentru a-l izola în imperiul 

solitudinii, al grijilor. Părinții îi oferă un climat cald, păcut, îl învață să discearnă binele de rău, valorile 

frumosului, să fie empatic, să iubescă. Nu poate aștepta luni de zile să vadă cele mai dragi persoane, de la 

care trebuie să primească zilnic sfaturi, cu care trebuie să vorbească mereu.  

 Pe de altă parte, copilul nu trebuie să fie o marionetă, o păpușă, pe care doar să o aranjăm. El trebuie 

să fie învățat să se descurce și singur, să fie certat, dacă greșește. Trebuie să aprecieze ceea ce are, nu să 

ridiculizeze.  

 Cei șapte ani de acasă sunt esențiali în evoluția lui. Copilul devine vocea modului în care a fost 

educat. Familia rămîne leagănul educației, locul în care înmuguresc vlăstarele calătăților de mai târziu. 

Comunicarea cu familia e veriga unei educații alese.  

 Așadar, cei șapte ani de acasă sunt cartea de vizită a educației primite în familie.  
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IMPORTANȚA CELOR ,,ȘAPTE ANI DE ACASA” 
 

PROF. INV. PRIMAR RADU SIMONA-MARIANA 
LICEUL,, DANUBIUS”- CALARAȘI, JUDEȚUL CALARAȘI 

 
 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 

copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
 “Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 

Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

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

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

 În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

 Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 “Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
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decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

 Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

 “Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

 Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE –CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

PROF. ÎNV. PREȘC., RADUCU ALINA 
G. P. N CIUTA, COM. MAGURA, JUD. BUZAU 

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

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Niciun părinte nu-şi doreşte că odrasla să să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea că fiul său sau fiica să să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde că 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are formă pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapă în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel că în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
 Webografie: https://www. desprecopii. com/ 
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CUM SĂ NE EDUCĂM COPIII ,,SĂNĂTOS” 
 

AUTOR: RĂDUCU ELENA – MĂDĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ” CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”,  

ȘTEFĂNEȘTI, JUD. ARGEȘ 
 
Educația primită în copilărie se reflectă din plin la maturitate, când copilul ieșit de sub "fusta" 

părinților este nevoit să se descurce, ca adult, într-o societate greu de înțeles și cu oportunități destul de 
limitate și foarte competitive. Din acest motiv, specialiștii recomandă părinților să educe copilul mic astfel 
încât să devină o persoană capabilă să găsească pârghiile necesare pentru a-și croi drumul ușor către un 
viitor strălucit.  

 Copilul învață cele mai bune lecții de viață și principii de educație din experiența și prin puterea 
exemplului. O metodă de a crește un copil capabil și descurcăreț, cu un viitor promițător în față, este să îi 
oferi posibilitatea de a explora cât mai multe activități. Îl ajută să extragă mai ușor învățăturile necesare 
pentru viitor.  

 Evenimentele și situațiile variate la care este părtaș în copilărie îl ajută să devină o persoană 
responsabilă și independentă. Sunt două calități obligatorii de care are nevoie copilul pentru a-și clădi un 
viitor promițător.  

Secretul unei educații rodnice este ca părintele să conștientizeze și să satisfacă nevoile copilului, iar 
principala nevoie a copiilor este să fie iubiți. De aceea, părinții trebuie să învețe să își exteriorizeze 
dragostea, prin cuvinte și gesturi de afecțiune. Pentru ca cei mici să devină mai târziu ființe responsabile și 
să se simtă realizate, părinții trebuie să țină cont de patru dimensiuni ale procesului educativ: să le satisfacă 
nevoile emoționale; să îi pregătească pentru viață, formându-le deprinderile esențiale; să le asigure protecția 
fizică și emoțională; să îi ajute să își conștientizeze și să își controleze mânia. Un copil căruia nu i se arată 
iubirea și prețuirea, mai târziu va fi anxios, depresiv și va avea un sentiment de inferioritate. Nu va putea, 
în societatea concurențială actuală, să țină ritmul cu ceilalți. Va fi labil emoțional și nu își va putea folosi 
toate resursele ființei la întregul potențial. Părinții trebuie să îi asigure permanent micuțului „rezervorul 
emoțional”, care îl va ajuta să se dezvolte plenar.  

“Cei șapte ani de acasă”, creșterea și îngrijirea copilului presupun, dincolo de iubire, multe momente 
în care părintele stimulează și coordonează achiziția de informație și cunoștiințe de către copil. O parte din 
cele necesare unei vieți sociale sunt preluate de către copil din mediul său familial, fără ca părintele să facă 
ceva în mod special. Astfel, copilul va învăța roluri sau modele comportamentale prin mimetism. Ce ne 
facem însă cu acești copii exploratori? Care au nevoie de experiențe personale pentru a atinge un maxim 
de potențial? Care ne “încearcă” și care eludează în permanență limitele, pentru a avea propriile experiențe, 
și astfel, pentru a-și ajusta comportamentele în funcție de regulile celor din jur?  

 Încă din primele momente de viață, copilul începe să fie receptiv la reacțiile celor din jurul său, 
modificându-și comportamentul în funcție de răspunsul primit (va plange mai des deoarece va primi 
îmbrățișări, de ex). Va încerca să ne seducă cu inocența sa, cu acele priviri, grimase care îi dau un farmerc 
incontestabil. Cu toate acestea, treptat, vom considera necesar să “educăm” copilul. Să îi introducem reguli, 
să fim mai puțin permisivi cu acesta. Vom începe să avem așteptări de la el și ni se va părea foarte greu să 
îi restricționăm acțiunile. Este un moment dificil pentru părinți și o veșnică întrebare: ,,Ce pot face astfel 
încât să îl fac să fie ascultator?’’.  

 Cea mai importantă idee este aceea că părinții (atât mama, cât și tata) trebuie să aibă un 
comportament constant. Hotărârile să fie luate împreună în ceea ce privește fiecare moment al vieții.  

Studii recente susţin că pedepsirea copiilor nu face decât să înrăutăţească un comportament negativ, 
pentru că pedepsele dezvoltă furie şi o atitudine defensivă. Copiii învaţă, totuşi, să mintă ca să nu fie prinşi, 
să evite pedeapsa. De asemenea, pedepsele nu fac decât să-i îndepărteze pe copii de părinţi şi să scadă 
influenţa pe care adultul o are asupra copilului. Este mai uşor şi la îndemână să pedepseşti decât să găseşti 
timpul şi răbdarea necesare pentru a trata corect educaţia copilului 

 Trebuie să permitem copilului să se "lovească de greutați" și să-l ajutăm să se "ridice" atunci când 
este căzut la pământ! Dacă reușim să facem acest lucru, putem spune că micuțul va fi capabil să treacă prin 
toate experiențele neplăcute ale vieții cu fruntea sus și să-și croiască singur viitorul bun pe care orice părinte 
și-l dorește pentru copilul lui.  
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 Greșelile sunt firești, iar copilul trebuie să știe acest lucru. Cu toate acestea, nu înseamnă că ele 
trebuie promovate sau încurajate în comportamentul lui. Trebuie să-i explicăm copilului, ori de câte ori 
avem ocazia, că este normal să greșească, dar că astfel de acțiuni au consecințe neplăcute, pe care trebuie 
să le înfrunte responsabil.  

 Încurajează-l să vadă întotdeauna greșelile ca oportunități din care poate învața lecții importante de 
viață. Adesea, greșelile atrag cu sine și eșecurile, în fața cărora copiii au tendința de a claca. La maturitate 
copilul va trece printr-o mulțime de situații neplăcute și va înfrunta foarte multe eșecuri, pe care este bine 
să le exploateze și să le depășească cu fruntea sus. Pentru asta, trebuie să învețe din greșeli și eșecuri încă 
de mic.  

 Fundamentul educației unui copil descurcăreț constă în deprinderea, încă din primii ani ai copilariei, 
a unor abilități precum responsabilitatea, independența, perseverența, ambiția și motivația.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI  
 

RADULESCU MARGARETA 
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRACHE POENARU” 

BALCEȘTI-VALCEA 
 
Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor principal în formarea personalităţii 

copilului.  
Loaisel afirma că: „în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume - 

omul de caracter”.  
De modul în care familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă depinde 

comportamentul socio-relaţional al viitorului adult. Părinţii trebuie să mediteze la rolul important pe care-l 
au în formarea personalităţii acestuia. Se spune, şi pe bună dreptate, că familia este prima şcoală a copilului 
în care învaţă cum să se comporte în viaţă şi în societate.  

Acţiunile educative exercitate de părinţi trebuie să fie continue, raţionale, şi să ţină cont de 
dezvoltarea fizică şi psihică a copilului.  

În familie copilul se bucură de un climat afectiv sporit care-i conferă mai multă siguranţă. Climatul 
de căldură din familie, preocuparea părinţilor de a le oferi copiilor condiţii cât mai bune de viaţă constituie 
un factor important al educaţiei. Relaţiile care se stabilesc între părinţi şi copii sunt de ataşament, de 
încredere reciprocă ceea ce face posibilă o bună comunicare între ei. Părinţii trebuie să comunice permanent 
cu copiii şi nu doar prin vorbe, ci şi prin componente neverbale, afectiv-emoţionale, gesturi vizibile.  

O privire încruntată din partea părinţilor îl poate face pe copil să se izoleze, să se teamă, în schimb o 
privire caldă, tandră care însoţeşte mesajul verbal îl face pe copil să capete mai multă încredere în el.  

Autoritatea în familie trebuie manifestată cu calm şi cu măsură, exagerările fiind de multe ori 
dăunătoare. Există familii în care tatăl este autoritatea supremă, iar mama întăreşte acest lucru în faţa 
copilului ori de câte ori acesta face ceva rău. În aceste familii, copilul este traumatizat, trăieşte cu spaimă, 
cu teama de a fi pedepsit. De aceea consecinţele nu întârzie să apară, punându-şi amprenta asupra 
personalităţii copilului. El va deveni timid, izolat, fără încredere în forţele proprii. Mai târziu, când scapă 
de sub tutela părinţilor, se vor comporta diametral opus: vor fi agresivi, se vor revolta. În alte familii 
climatul afectiv exagerat face ca copilul să devină egoist, să simtă că lui trebuie să i se ofere totul de-a gata, 
el nu mai este supus unui efort fizic şi intelectual. De aceea în relaţiile dintre părinţi şi copii trebuie să existe 
un simţ al măsurii. Părinţii trebuie să cunoască foarte bine personalitatea copilului pentru a şti ce fel de 
atitudine să adopte în relaţiile cu el. Ei trebuie să fie mereu consecvenţi în ceea ce cer copilului şi dorinţa 
acestuia.  

Nu toţi părinţii manifestă înţelegere faţă de nevoile copilului. De mic, copilul simte nevoia să fie în 
centrul atenţiei. El vrea să fie ascultat atunci când relatează cum şi-a petrecut o zi la grădiniţă sau la joacă; 
să picteze împreună cu părinţii ceea ce l-a impresionat; să asculte o poveste sau chiar să fie un mic actor 
alături de părinţi. De multe ori părinţii, pe motiv că sunt obosiţi, nu dispun de timp pentru copii şi le refuză 
aceste plăceri. În astfel de cazuri copilul se simte neglijat, respins şi se închide într-o lume a lui. Părintele 
trebuie să lase deoparte problemele ce-l preocupă sau oboseala şi tandru, surâzător să se apropie de sufletul 
copilului să-l facă să simtă că este şi el o mică stea în constelaţia familiei.  

Mijloacele cele mai accesibile pe care părinţii le pot utiliza în munca educativă sunt jocul şi jucăria.  
Pentru copil aproape orice activitate este joc. A-l opri pe copil din joc înseamnă a-i frâna dezvoltarea 

fizică şi psihică. Jocul constituie o modalitate deosebit de importantă de modelare a viitoarei personalităţi.  
Familia este cea care îl introduce încet pe copil în viaţa de zi cu zi, îl pune în contact cu lumea 

înconjurătoare, îi oferă modele umane pe care copilul să le urmeze sau să le respingă. Familia este o rampă 
de lansare pentru copil. De la părinţi, copilul învaţă primul abecedar al muncii. Tot părinţii sunt cei care le 
dezvoltă voinţa, perseverenţa, spiritul de iniţiativă, curajul - trăsături care marchează personalitatea 
copilului.  

A. S. Makarenko spunea: „Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi cu el, când îl 
povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre chiar şi atunci când nu sunteţi acasă. 
Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi, cum vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi 
duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul - toate au pentru copil mare însemnătate. Copilul vede sau simte 
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cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la dânsul pe căi pe care voi nu 
le observaţi”.  

Atitudinea părinţilor în munca educativă este hotărâtoare pentru formarea viitoarei personalităţi. 
Familia trebuie să fie deschisă noului, să-l facă pe copil să pătrundă în noua civilizaţie înarmat cu multe 
cunoştinţe. Părintele este primul educator al copilului. Dacă acesta nu-şi ia rolul în serios vor exista lacune 
în educaţia copilului care-i va marca dezvoltarea personalităţii.  

Există foarte multe materiale puse la dispoziţia părinţilor, există cabinete de consiliere a părinţilor, 
de pregătire a acestora pentru ,,meseria” de părinte - educator. Pe plan naţional se derulează o serie de 
programe pentru educarea părinţilor. Aceste programe vin în sprijinul celor care întâmpină greutăţi în 
educarea copiilor. Prin tematicile dezbătute se urmăreşte conştientizarea de către părinţi a rolului pe care-l 
au în formarea personalităţii copiilor lor.  
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 FAMILIA –CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR RADULICEA NICOLETA LIA  
  
 Trecând peste realitatea ca nu mai exista cei 7ani de acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse 

forme educaționale înca de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de baza acestei expresii:normele de 
conduită se învață din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decat printr-un comportament conștient, iar vârsta primei copilării este 
esentială în conturarea și achizitia normelor unui comportament social corect. Școala și alte medii 
educationale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja desprinse din familie.  

De noi, parinții depinde ca adolescentul, tânarul și adultul de mâine sa-și asume în acești primii ani 
ai copilariei toate componentele unei bune cresteri. Cei 7 ai de acasă înseamnă mai mult reguli de bun simț, 
igienă, respect, pe care un copil trebuie sa le învețe de la parinți, până să meargă la școală. Un copil manierat 
se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. 
Dragostea cu care parinții îsi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forțe. Copilul iubit de părinți se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranță îi creează 
deschiderea spre învățarea și asumarea regulilor de comportament.  

Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire si încredere, face ca regulile 
să nu se transforme în disciplină de fier. Părinții sunt modelele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului 
să nu mai țipe prin casă dacă el aude frecvent certuri între părinți. sau este ineficient să îi atragem atenția 
că nu a spus mulțumesc la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

Cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei 
pe care părintele o arată când face o faptă bună. Exprimarea sentimentelor este eficientă și în administrarea 
pedepsei. Dezamagirea, nemulțumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o palmă sau o 
ceartă. Un aspect important este legat de o discrepanță foarte mare între idealul și așteptările părinților și 
realitatea copilului. Această discrepanță provine dintr-un ideal inaccesibil părinților care au trăit de multe 
ori într-o realitate prea dură, ceea ce nu le-a permis să viseze.  

Cu toate punctele slabe și cu toate acuzațiile care i se aduc, pe bună dreptate sau părtinitor uneori, 
școala rămâne principalul mijloc de educație formală a copilului.  

 
SURSE: 
https/dilemaveche. ro 
 https/www. desprecopii. com 

1814

 



EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA EDITIA 2020 
FAMILIA-LOCOMOTIVA EDUCAȚIONALA A COPILULUI 

 
AUTOR: RADUȚ IOANA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE CREȚULESCU”  
LEORDENI, STRUCTURA GLIMBOCATA 

 
 Educația. Un concept foarte dezbătut în zilele noastre, folosit ca motiv de laudă sau chiar de reproș 

în unele situații. ,,Părinții tăi ți-au oferit o educație foarte bună” sau ,,Nu ai cei 7 ani de acasă” sunt cele 
mai des întâlnite replici atunci când oamenii încearcă să abordeze acest delicat concept. Dar la ce se referă 
această educație în principal? Raportându-ne la Dicționarul Explicativ al Limbii Române, atunci când 
facem referire la educație putem afirma că este un ,,ansamblu de metode și de măsuri aplicate sistematic (și 
în cadru organizat) cu scopul formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale, fizice etc. ale copiilor, 
ale tineretului sau ale oamenilor ori ale colectivităților umane.” Cu alte cuvinte, educația reprezintă baza 
fundamentală a unui viitor participant al societății și este formată din totalitatea normelor morale și 
comportamentale pe care un copil le poate deprinde încă de la vârste foarte fragede.  

 Atunci când ia pentru prima dată contact cu mediul educațional, copilul trebuie să dispună de o bază 
absolut necesară alcătuită din reguli și norme care îl ajută să se comporte corespunzător în mediul nou în 
care aderă. Formulele de salut, regulile igienico-sanitare sau chiar exprimarea sentimentului de mulțumire 
ori regret reprezintă indicii clare ale educației timpurii. Cuvintele ,,magice” sunt cele care îl ajută pe copil 
să fie respectat și echilibrat în orice loc în care merge, fie că este printre prieteni sau printre străini (,, Bună 
dimineața/ziua/seara”, ,,Mulțumesc”, ,,Îmi cer scuze”, ,,Te rog…”). Tot în familie se pun bazele onestității, 
corectitudinii, punctualității, adevărului comportamental și chiar putem vorbi de implementarea respectului.  

 Maria Montessori afirma într-una dintre lucrările sale că un copil la vârste fragede este asemenea 
unui burete care asimilează tot ce îl înconjoară. Astfel putem spune că un copil va încerca să reproducă un 
comportament care îi este cunoscut și folosit de cei din jurul său. De aceea grija noastră, a adulților, este de 
a arăta doar lucrurile pozitive, comportamentale care se doresc a fi implementate în comportamentul unui 
copil. Salutând, vorbind politicos și mai ales explicând unui copil, încă de la vârste fragede, care sunt 
regulile unei vieți sociale vom reuși să dăm naștere unui om educat în viitor.  

 Foarte mulți sunt de părere că educația se primește însă în cadrul instituțiilor educaționale, punând 
astfel totul în seama cadrelor didactice care ,,trebuie” să le educe copiii. Puțini însă se gândesc la faptul că 
un copil care nu cunoaște nicio regulă de bază a societății până la vârsta de 3 ani (atunci când se presupune 
că este recomandat să fie integrat în mediul preșcolar) va fi aproape imposibil ca el să asimileze bazele unui 
comportament adecvat. Educația se începe de la cele mai fragede vârste acasă și se continuă la grădiniță și 
la școală, acolo unde copilul ia contact cu alți copii cu care trebuie să știe să se comporte corespunzător.  

 Cu alte cuvinte, educația copiilor trebuie să pornească din familie, acolo unde se pun bazele unui 
comportament adecvat care, sub îndrumarea cadrelor didactice și prin colaborarea părinților cu școala vor 
aduce numeroase beneficii copiilor, atât în mediul educațional cât și în cel social sau familial.  
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 EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR RAFIRA ALINA 
 
 "Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein  
Ce sunt cei 7 ani de acasă ? Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece 

copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza 
acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde 
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar 
vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. 
Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse 
din familie Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.  

 Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu 
ceilalţi. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc 
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere 
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o 
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă).  

 Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta 
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al 
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la 
situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere 
de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa 
de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure 
că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor 
desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot 
solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum 
este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului 
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă 
pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a 
plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute 
pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu 
păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai 
comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să 
stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”.  

 De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie 
„Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie 
cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o 
exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, 
că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-
a făcut. Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la 
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, 
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite 
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse 
copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, 
săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 
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spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament 
modele de urmat.  

Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire 
minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea, „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a 
BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă 
iarba, pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul 
vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre 
cum se folosesc, despre gustul lor ş. a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie 
diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare moment 
poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut 
în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, 
plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de 
învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea 
profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea. La 
vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se 
va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus 
bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” Astfel va 
exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine.  

Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta 
nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că 
ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite 
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte 
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea 
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, 
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, 
acceptat ori nu în societate. Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igienă 
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, 
cât şi negative - bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică 
ori dezacord dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări 
ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, 
este pedepsit pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - 
perseverenţă în realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, 
altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc. ., altele influenţează dezvoltarea de 
mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-
un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca 
o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele 
unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă 
asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le 
respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să 
le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om 
respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume 
fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen 
Heroveanu) 
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ROLUL FAMILIEI ÎN CONTURAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI 
 

ÎNV. RĂILEANU MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUIEŞTI 

 
“În familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume- omul de caracter”, 

afirma Loisel. Pornind de la acest citat voi evidenţia dimensiunea morală a educaţiei din familie, cu toate 
că familia îşi aduce contribuţia în toate sectoarele educaţiei, doar că cea morală rămânând însă esenţială 
prin substanţa pe care i-o imprimă familia. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor, 
ea fiind cea care răspunde de satisfacerea trebuinţelor elementare ale copilului şi mai ales de protecţia lui. 
Acţiunea educativă din familie trebuie şi are întotdeauna un caracter intenţional, urmărind o anumită 
finalitate- formarea personalităţii copilului pentru integrarea lui în societate. Educaţia făcută de primii 
educatori-părinţii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcţie de particularităţile de vârstă şi 
individuale ale acestuia. Cel mai important rol în evoluţia copilului îl au exemplele bune care pleacă 
inevitabil din familie. Familia, nucleu de bază al societăţii noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizică 
şi morală a copilului. De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului, dezvoltarea 
lui, etc. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate adică ,,cei 
şapte ani de acasă ’’. În realizarea acestor sarcini părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun 
copiilor ce e bine si ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos si ce e urât în comportamente. Aceste 
noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens 
moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. Familia contribuie şi la educaţia 
estetică a copilului, părinţii fiind cei care realizează contactul cu frumuseţile naturii( culorile si mirosul 
florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului, etc), cu viaţa socială( tradiţii, obiceiuri străvechi, etc). Familia 
trebuie sa fie un colectiv sănătos, bazat pe relaţii de înţelegere, respect, întrajutorare, să trăiască în deplină 
armonie, să ducă o viaţă cinstită, onestă. Părinţii trebuie să fie un bun exemplu, având în vedere cât de 
puternic este spiritul de imitaţie la copii. Părinţii trebuie să aibă o autoritate asupra copilului. Aceasta 
autoritate nu trebuie obţinută cu ajutorul pedepselor sau a violenţei şi nici printr-un exces de bunătate şi 
satisfacerea oricarei dorinţe. A educa un copil nu este un lucru atât de uşor. Trebuie să ne gândim că acest 
copil de azi va fi adultul de mâine. Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea şi 
socializarea copilului, deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile 
fiziologice şi sociale şi parcurse etapele întregului său ciclu de creştere. Părinţii sunt primii educatori din 
viaţa copilului, educaţia primită de acesta până la şapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa 
ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenţei biofizice al dezvoltării copilului, principalul obiectiv al 
familiei trebuie să fie, păstrarea sănătăţii, creşterea normală şi călirea organismului . Un anumit regim 
igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie 
să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masă. Dar, copilul nu are nevoie numai de adăpost, 
hrană şi haine, familia şi căminul reprezintă pentru copil şi “şcoala primilor ani” în care se pun bazele 
viitoarei sale conştiinte, al tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană cu statut social.  

Părinţii reprezintă primii mentori reali în viaţa copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
lume, primele informaţii şi învăţături despre lucrurile şi fenomenele din natură şi din societate, primele 
sfaturi, norme şi reguli de conduită . Creşterea şi educarea copilului,  

ceea ce înseamna “bun” pentru el, se află într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o 
perioadă la alta . Părinţii trebuie să devină conştienti de influenţa pe care o exercită în viaţa copilului, să 
conştientizeze că educaţia dată propriului copil este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi 
diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. Începând cu primii ani de viaţă, copilul preia 
de la părinţi gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament pozitive ca: sârguinţa, cinstea, politeţea, 
sociabilitatea, iniţiative creatoare, dispoziţia de colaborare. Toate acestea cer calm, înţelegere, răbdare, 
dragoste faţă de copil. Nu frica, nu teama trebuie sa-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a 
descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită bazat pe respectarea atât de copil cât şi de părinţi. 
Dragostea de “bine”, de adevăr, are nevoie mai ales de acţiune, de descoperire a virtuţilor de către copil .  
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Cei șapte ani de acasă este o expresie care exprimă educaţia unei persoane. Spunem despre cineva că 
are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe cei 
din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl respecte toți 
cei care trăiesc în societate. În primul rând, „cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă 
părinții copilului lor. Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își 
respecte semenii, care sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. Peste 
învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. Baza însă este 
făcută în sânul familiei.  

A fi părinte este deci mai mult decât o simplă calitate faţă de care ne putem exalta. Ea presupune 
experienţă, pricepere, răbdare, cu alte cuvinte toate însuşirile care se cer pentru exercitarea unei adevărate 
profesii “ profesia de părinte”. Iar pentru realizarea unor performanţe existenţa unui climat familial 
favorabil şi armonios şi competenţa în educaţie reprezintă premise de bază.  
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,,CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ”- MIT SAU REALITATE? 
 

PROF. INV. PRIMAR RALEA MIHAELA 
ŞCOALA GIMN. ,,N. I. JILINSCHI”VERNESTI 

 
 Primii ani de viaţă ai copilului constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de 

construcţie a personalităţii şi inteligenţei. Factorii principali care contribuie la modelarea unei persoane 
sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale . Toate acestea 
ajung la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi diferitelor medii de informaţie la care are acces. 
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor.  

 O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, 
atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le primesc în mediul familial. 
Astfel familia este considerată instituţia fundamentală în toate societăţile.  

 Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali, precum apa, 
aerul, soarele, pentru bunăstarea organismului.  

Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de 
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de 
făcut, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone) şi se mulţumesc doar să dea bani 
pentru rezolvarea problemelor, fără să se implice (din lipsă de timp).  

În ceea ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi 
însuşeşte limbajul.  

 Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de 
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului o mare 
parte din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, mediul în care 
trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc. ).  

La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de 
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare, să îi înveţe să rezolve 
probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.  

 Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea 
prima lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, experimentează 
şi recunoaşte o gamă de sentimente, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. Tot în familie, copilul îşi 
formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita lui şcolară cât şi, mai 
târziu, cea de viaţă.  

Atitudinea unui copil faţă de şcoală depinde în special de capacitatea de a şti cum să înveţe, iar acest 
lucru are legătură directă cu inteligenţa emoţională, cu factorii reprezentativi ai acesteia: conştienţa de sine, 
încrederea, curiozitatea, intenţia, autocontrolul, empatia, raportarea la ceilalţi, capacitatea de a comunica, 
cooperarea.  

 Familia este şi primul mediu în care copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai 
importante deprinderi de comportamant: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, Astfel, în familie, se pun 
bazele educaţiei morale . Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, 
ce e frumos şi ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie exemple demne de urmat.  

 Dacă între membrii unei familii nu există relaţii de înţelegere, respect, întrajutorare, dacă nu duc o 
viaţă cinstită, onestă, iar opiniile celor doi părinţi, şi ale celorlalte persoane care au în grijă copilul, nu sunt 
convergente în ceea ce priveşte educaţia, dezvoltarea copilului are de suferit. În condiţiile societăţii 
moderne, atât datorită presiunilor economice, evoluţiei tehnologiei cât şi modelelor sociale pe care le-am 
creat, din ce în ce mai mulţi părinţi nu se implică în dezvoltarea armonioasă a pripiilor copii, transferând 
apoi, uneori în întregime, această responsabilitate sistemului educativ – grădiniţei, şcolii.  

 O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 
copilului şi de a stopa comportamentele negative. Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un 
colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. 

1821

 



Asadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil 
strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este 
determinantă în educarea copiilor.  
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3. Nica I., Ţopa L. –Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, E. D. P, Bucureşti, 1974; 
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ACTUALITATEA CELOR „7 ANI DE-ACASA” 
 

PROF. RAMONA-ANDREEA BERCEA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „EROU SERGENT GRIGORE IOAN”,  

COMUNA DUMBRAVEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA 
 
 „Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale, căci ele sunt ca o 

cunună pe capul tău și ca o salbă împrejurul gâtului tău.”  
 
 Utilizată în mod frecvent, sintagma „cei 7 ani de-acasă” nu pare perimată în societatea contemporană, 

deși educația copiilor în cadrul grupurilor începe de la o vârstă mult mai fragedă.  
Se impune astfel întrebarea dacă sintagma de mai sus își mai găsește locul la baza formării 

educabilului pe parcursul devenirii lui ca om.  
 Expresia în sine presupune normele de conduită care se învață încă din familie. Acest mediu este cel 

în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare mai degrabă decât 
printr-un comportament conștient, vârsta copilăriei fiind esențială în conturarea și achiziția normelor unui 
comportament social corect. Școala nu poate decât să confirme și să consolideze normele deja deprinse din 
familie, așadar părinții au o misiune extrem de importantă în formarea deprinderilor adecvate ale propriilor 
copii.  

 O atmosferă în familie caracterizată de armonie va fi întotdeauna prielnică învățării bunelor maniere, 
fapt ce presupune că blândețea este apanajul transmiterii sfaturilor pe care copiii le vor reține mult mai ușor 
și mai eficient decât reproșurile aduse în urma unor acțiuni negative.  

 Comunicarea este un alt element esențial pe care părinții îl au la dispoziție pentru a-i învăța pe copii 
relaționarea cu ceilalți, susținerea părerilor, apărarea intereselor, evitarea situațiilor cu potențial periculos, 
ascultarea celor din jur. Jocurile practicate alături de părinți conduc, de asemenea, la pregătirea pentru 
diverse situații ce pot fi întâlnite ulterior, atât la școală, cât și în societate.  

 Utilizarea timpului într-un mod constructiv (cititul, plimbările, practicarea unui sport) permite 
descoperirea nu doar a unor informații noi, ci și a caracterului personal, a unei cunoașteri de sine necesare 
adaptării într-o societate aflată într-o permanentă schimbare.  

 Adevăratele valori pe care un părinte ar trebui să le urmărească în formarea copiilor ca oameni, se 
pot sintetiza în câteva sfaturi: 

• Fiți blânzi, dragii mei! Blândețea vă va ajuta nu să auziți, ci să ascultați! Blândețea vă va aduce 
prieteni care vă vor sprijini în nevoi....  

• Fiți drepți, dragii mei! Cinstea și onoarea vor fi susținătorii coloanei voastre vertebrale! Veți fi cu 
inima împăcată și cugetul curat....  

• Fiți mărinimoși, dragii mei! Mărinimia este calitatea oamenilor cu adevărat puternici care știu că 
Bunătatea este mai presus de putere....  

• Fiți răbdători, dragii mei! Răbdarea este a celor perseverenți care vor deveni cândva învingători....  
• Fiți veseli, dragii mei! Veselia este optimismul însuși care aduce cu sine încrederea că după furtună 

soarele își va relua cu siguranță locul....  
• Fiți sinceri, dragii mei! Sinceritatea vă va arăta că Adevărul este apanajul Libertății....  
• Fiți curajoși, dragii mei! Curajul este nu doar al eroilor, ci al oamenilor care își urmează visurile, 

indiferent de obstacolele peste care trec....  
• Fiți solidari, dragii mei! Solidaritatea este ruda cea mai dragă a Prieteniei....  
• Fiți înțelepți, dragii mei! Înțelepciunea are ca locuință mintea și poate născoci cele mai chibzuite 

planuri....  
• Fiți iubitori, dragii mei! Iubirea este cea mai mare valoare care i-a fost încredințată omului pentru 

a crede în tot ceea ce este cu adevărat valoros....  
Concluzionând, „cei 7 ani de-acasă” constituie baza fundamentală a formării noastre ca  
Oameni într-o societate care are nevoie, mai mult ca oricând, de valori și de modele.  
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 EDUCATIA IN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASA  
 

 PROF. INV. PRIMAR RANETE ANCA 
 
 Familia este una dintre realităţile sociale cele mai intime nouă. Este, poate, fenomenul social cel mai 

familiar. În toate societăţile oamenii întemeiază familii, de şi deseori aceste familii sunt diferite de tipul de 
familie cu care suntem obi şnuiţi în prezent.  

 George Peter Murdock (1949) definea familia drept grupul social ai cărui membri sunt legaţi prin 
raporturi de vârstă, căsătorie sau adopţie şi care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic şi au 
grijă de copii.  

 Familia se distinge de alte forme de asociere umană prin următoarele caracteristici: 
-Este formată din persoane unite prin relaţii de căsătorie, sânge sau adopţie; 
-Membrii familiei, de regulă, locuiesc sub acelaşi acoperiş, alcătuind un singur menaj; 
-Este compusă din persoane ce interacţionează, comunică în cadrul rolului de soţ-soţie, mamă-tată; 
-Menţine şi perpetuează o cultură comună, derivată în principal din cultura societăţii date.  
Familia este o instituţie universală, întâlnită pretutindeni şi îndeplinind acelea şi funcţii  
principale: transmiterea moştenirii biologice şi culturale, asigurarea protecţiei materiale şi emoţionale 

pentru descendenţi, formarea unui climat de dezvoltare a personalităţii tuturor membrilor ei. În orice 
societate familia s-a distins ca grup specific caracterizat printr-o puternică sudură internă, menţinută atât 
prin acţiunea unor forţe interne, cât şi prin presiunea societăţii.  

Cea dintâi şcoală a omului a fost şi rămâne familia; ea dă temelia pe care se clădeşte edificiul 
personalităţii, iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei.  

 Recunoscând familiei calitatea de «prim rezervor de modele», K. Mannheim subliniază importanţa 
pe care o reprezintă celelalte cercuri care gravitează în jurul copilului şi al grupului său familial. 45F

46  
 Ȋn perioada şcolarizării randamentul la învăţătură va depinde în mare măsură de posibilitatea oferită 

copilului de a învăţa unele lucruri din ambianţa familială şi din diferitele împrejurări de viaţă din afara 
acesteia, în care va fi pus în mod con ştient de părinţi (petrecerea vacanţelor în medii naturale diferite, vizite 
la muzee, expoziţii, vizionarea unor spectacole, lecturi etc. ). Posibilităţile de a avea în cadrul familiei o 
bibliotecă, de a i se procura reviste şi cărţi, de a fi ajutat la învăţătură de către părinţi vor contribui, de 
asemenea, la dezvoltarea intelectuală a copilului. Chiar modul în care se dă sprijinul la învăţătură are o 
mare influenţa în dezvoltarea capacităţilor psihice şi morale ale copilului. Unii părinţi se substituie acestuia 
în îndeplinirea îndatoririlor şcolare, ceea ce îi crează o stare de pasivitate şi o falsă concepţie despre muncă; 
alţii au o atiudine rigidă, aspră, ceea ce il inhibă, frânându-i dezvoltarea gândirii.  

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 
-Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie 

în educaţia propriilor copii.  
-Elementul principal este copilul şi realizările sale.  
-Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului.  
 Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante 

şi accesibile vârstei. Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări 
una faţă de cealaltă. Există un anumit ,,set de cerinţe’’, care se concretizează în aşteptările părinţilor 
privind activitatea cadrelor didactice: 

-să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 
-să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 
-să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 
-să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
-să întărească discipina copiilor; 
-să comunice des şi deschis cu părinţii; 
-să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe.  
De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 

46 Karl Mannheim, W. A. C. Stewart  (1965), Au Introduction to the Sociology of Education, Routledge, referinţe la modele 
elementare interpretate prin prisma semnificaţiei culturale, în principal, mai puţin educaţionale. 
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-să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 
-să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 
-să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 
-să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 
-să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 
-să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 
-să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; 
-să comunice des şi deschis cu cadrele didactice ; 
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ROLUL PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR RANTA MARIANA MONICA 
LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CALAN 

 
„Toți suntem genii. Însă dacă judecăm un pește după abilitatea sa de a se urca în copaci, el va trăi 

toată viața cu impresia că nu este deștept.” (Albert Einstein) 
 În orice societate, familia, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului. Părinții 

joacă cel mai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități. Familia 
reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și 
împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare. Acest cadru al familiei este primul său 
intermediar în relațiile cu societatea. Și, de asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și cele 
mai importante trăsături caracteriale și morale.  

 Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în evoluția și dezvoltarea psihologică a copilului. Este 
adevarat că rolul mamei este mult mai important si mai complex, însă și cel al tatălui este bine definit. În 
primii ani de viață copilul este dependent de membrii care formează familia, în special de părinți.  

 Acest fapt reprezintă o etapă importantă în ciclul său de viață. Deoarece în această perioadă sunt 
dobândite principalele motivații și deprinderi ale viitorului adult. În familie copilul are parte de primele 
lecții de viață. Părinții sunt cei care îi oferă un prim model de învățare.  

 Iubirea maternă reprezintă întâia formă de afectivitate pe care un copil o percepe. Prin intermediul 
mamei, copilul reușește să descopere lumea, aceasta oferindu-i siguranța din primele sale zile de viață.  

 Mama reprezintă prima autoritate cu care se confruntă copilul deoarece, în relațiile cu ea, el cunoaște 
primele reguli, primele obligații, primele forme morale. Tot prin intermediul ei, care devine tipar și model 
pentru el, descoperă lumea din imediata lui apropiere prin observarea și imitația fiecărui gest, fiecărei 
acțiuni a mamei lui. Astfel că, atitudinea mamei față de lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el însuși 
determină și atitudinea copilului față de aceleași lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el.  

 Atitudinea mamei este cea care condiționează atitudinea copilului. De atitudinea ei depinde 
încrederea sau neîncrederea sa, curajul sau teama, voiciunea sau moderația, optimismul sau pesimismul 
său. Un alt aspect al rolului matern este acela de a îi învăța pe copii ce este și ce reprezintă statutul de 
femeie. Astfel, mama înfățișează simbolul fundamental al feminității, fapt tot atât de important atât pentru 
fată cât și pentru băiat.  

 Pentru fată, mama, devine un model și un prototip; care o învață atât să își iubească statutul de femeie; 
dar și cum să își iubească soțul și copiii devenind, astfel, imagine a obiectivului adult către care tinde fetița. 
Pentru băiat, mama este imaginea inversă și fond de contrast ajutându-l să ia cunoștință de sexul lui.  

 Figura paternă contribuie într-un mod esențial la dezvoltarea sentimentului de protecție și de 
siguranță al copilului. Mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții, feminității, iar tatăl este simbolul 
autorității, al siguranței, al puterii. Copiii obișnuiesc să se laude că mama lor este cea mai frumoasă iar tatăl 
lor cel mai puternic. Tatăl este prima persoană care “intervine” în relația mamă-copil. În prezent, rolul de 
întreținător al familiei este împărțit de ambii părinți.  

 Acest lucru aduce o atenuare a prestigiului patern. Însă, chiar și așa, copilul este impresionat de 
prestanța și forța tatălui, intotdeauna comparându-și propria forță cu acesta. În timp ce tatăl reprezintă 
autoritatea supremă, autoritatea mamei se manifestă mai direct și mai continuu in viața copilului.  

 O familie în care predomină armonia este o familie în care se discută cu deschidere şi înţelegere toate 
problemele, individuale sau colective, unde domneşte afecţiunea şi toleranţa, generozitatea şi onestitatea.  

 
Bibliografie: 
„Copilul tău este un geniu”, Florian Colceag şi Florin Alexandru, Tikaboo România, 2016 
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CE POT ÎNVĂȚA COPIII ÎN CEI ȘAPTE ANI? 
 

PROF. REDEA IONICA 
 
Fiecare părinte își dorește ca fiul, fiica să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale: 

familial, școlar, social.  
Realitatea ne arată că nu prea mai există cei șapte ani de acasă, deoarece copiii sunt incluși în diferite 

forme educaționale de la vârste fragede, totuși normele de conduită se învață în familie, iar școala și celelalte 
medii educaționale consolidează bagajul cu care copilul vine din familie.  

,,Cei șapte ani de-acasa’’ este expresia care definește deprinderi, comportamente, atitudini acumulate, 
aceasta fiind perioada considerată ,,culmea achizițiilor’’, de intensă dezvoltare psihică. Copilul are în 
această perioadă o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare, de creare de atitudini, 
de limbaj etc.  

La vârsta preșcolară copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată 
(mama sau tata). Părinții trebuie să-și controleze limbajul și comportamentul în fața copilului, dar și 
exprimarea unor sentimente: furie, dezamăgire, tristețe.  

În familie, trebuie impuse anumite restricții, conduite și moduri de rezolvare a conflictelor. Este vorba 
despre însușirea responsabilității părinților, care trebuie să fie permanent conștienți de modelul pe care îl 
oferă.  

În cei șapte ani copiii pot învăța: 
• Deprinderi de autoservire; 
• Igienă, curățenie, exprimarea propriilor nevoi; 
• Ordine; 
• Bune maniere și comportament; 
• Limbaj corect; 
• Exteriorizarea trăirilor; 
• Concentrarea atenției, perseverența în realizarea sarcinii; 
• Alegerea motivelor și motivațiilor; 
• Spiritul de competiție; 
• Altruismul; 
• Cooperarea.  
În cei șapte ani de acasă se pun bazele unei construcții solide a sentimentului de apartenență familială, 

de identitate individuală și a unei structuri psihice capabile să răspundă unei societăți aflată în permanentă 
schimbare.  
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ROLUL FAMILIEI IN DEZVOLTAREA INTELECTUALA SI AFECTIVA A 
COPILULUI 

 
PROF. RIPEANU ARSALUIS LUIZA,  

LICEUL TEHNOLOGIC NAVODARI, JUD. CONSTANTA 
 
Familia există din cele mai vechi timpuri, iar copilul a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul 

educativ al părinţilor este legat de apariţia sentimentului familiei şi a sentimentului copilăriei. Cele două 
sentimente s-au constituit treptat, unul pe baza celuilalt, implicând asumarea unei funcţii afective atât în 
raporturile dintre soţi, cât şi în raportul dintre părinţi şi copii.  

A. S. Makarenko, fiind convins de rolul exemplului în educaţie – ca şi de înclinaţia copilului pentru 
imitaţie – se adresează părinţilor astfel: “Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi cu el, 
când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre, chiar şi atunci când nu 
sunteţi acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă întristaşi, cum vă purtaţi cu 
prietenii şi duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul- toate au pentru copil mare însemnătate. Copilul 
vede sau simte cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la el pe căi pe 
care voi nu le observaţi. ” 

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la comenius, 
care, în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta până la vârsta de şapte 
ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară.  

Noi, adulţii, suntem adesea copleşiţi de grijile zilnice şi ne este tot mai greu să ne aducem aminte cum 
vedem lucrurile prin sufletul copilului care am fost.  

Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului 
primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul 
socio-afectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii, nu numai prin faptul că ea 
este primordială şi se menţine pe toată durata vieţii, dar şi prin faptul că familia mediază şi condiţionează 
comunicarea şi interacţiunea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acţiuni 
mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de părinţi-precum şi climatul 
socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile 
educative la casre se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură 
dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor socio-moral.  

“Atâta timp cât tatăl şi mama nu-şi vor pleca fruntea în faţa măreţiei copilului; atâta timp cât nu vor 
înţelege că vorba COPIL nu este decât o altă expresie pentru ideea de MAIESTATE; atâta timp cât nu vor 
simţi că în braţele lor doarme viitorul însuşi sub înfăţişarea copilului, că la picioarele lor se joacă istoria, 
nu-şi vor da seama că au tot atât de puţin dreptul şi puterea de a dicta legi acestei noi fiinţe, pe cât n-au 
puterea şi nici dreptul de a impune legi în mersul aştrilor…” (Ellen Key) 

Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine afecţiunea 
părintelui. Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria modalitate de a 
oferi şi de a primi iubire. Când copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat şi de format decât atunci 
când simte că rezervorul său emoţional este gol. Iubirea adevărată este totdeauna necondiţionată. Iubirea 
necondiţionată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care străluceşte în întuneric şi ajută părinţii să-
şi dea seama ce trebuie să facă pentru a-şi creşte copilul. Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul 
indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum ar vrea să fie, de ceea ce face. Familia trebuie să 
asigure adăpost, hrană, haine, să-şi asume şi răspunderea formării lor mentale şi sentimentale.  

Copilul trebuie să atingă un nivel emoţional necesar de maturitate, înainte de a fi capabil să înveţe în 
mod eficient la nivelul vârstei sale. Dacă iubirea va fi alimentată aşa cum se cuvine, copilul va înflori şi va 
binecuvânta lumea prin frumuseţea sa; fără iubire va deveni o floare veştejită, însetată.  
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Există cinci modalităţi în care copiii exprimî şi înţeleg iubirea: mângâierile fizice, cuvintele de 
încurajare, timpul acordat, darurile, serviciile.  

Mângâierile fizice sunt cea mai puternică voce a iubirii. Copiii care sunt ţinuţi în braţe, sunt 
îmbrăţişaţi, sărutaţi, se dezvoltă mai devreme din punct de vedere emoţional, decât cei care sunt lăsaţi multă 
vreme fără un contact fizic. Ţinutul în braţe în timp ce i se citeşte o poveste, devine amintire pentru tot 
restul vieţii. Cuvintele de încurajare, “balsam pentru suflet”, hrănesc interiorul copilului, dându-i 
sentimentul valorii de sine şi al siguranţei, căci “în voia limbii este viaţa şi moartea”(proverb ebraic). Tonul 
vocii, blândeţea, atmosfera afectuoasă, toate comunică o căldură emoţională şi multă iubire. Cuvintele de 
laudă, de încurajare, cuvintele călăuzitoare, tonul agreabil şi o mânie stăpânită vor aduce oricând un câştig 
însutit. Un mesaj pozitiv transmis în mod negativ va aduce rezultate negative.  

Timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă prin prezenţa sa copilului. În multe case, copiilor 
le este mai greu fără televizor şi fără telefon decât fără taţi. Cu cât legătura emoţională dintre copil şi tată 
este mai puternică, cu atît scade posibilitatea de a se ajunge la un comportament ce presupune delincvenţă. 
Timpul acordat trebuie să presupună şi un contact vizual plăcut şi plin de afecţiune. A privi copilul în ochi 
este o modalitate foarte eficientă de a transmite iubire din toată inima către sufletul copilului. Nu trebuie 
lăsat copilul să creadă că i se oferă iubire pentru că a făcut ceva pe plac în momentul acela, trebuie să i se 
ofere iubire în mod consecvent, orice ar fi, indiferent de comportamentul lui sau de orice alte împrejurări.  
Timpul acordat înseamnă a desfăşura o activitate împreună, cunoscând astfel mai bine copilul, împărtăşind 
gândurile şi sentimentele. Tot ceea ce se face împreună cu copilul va conta întotdeauna.  

Darurile sunt o formă de recunoştinţă sau de stimulare. “Cel mai frumos dar pe care îl puteţi oferi 
copilului este propria sănătate emoţională, fizică, spirituală şi intelectuală. ” (Sherill şi Prudence Tippins) 

 Serviciile cu compasiune şi iubire sunt caracteristice părinţilor cu vocaţie şi se fac de bună voie. A 
fi părinte bun nu înseamnă a oferi copilului tot ceea ce îşi doreşte.  

Pentru a fi un părinte bun, trebuie: 
• să observe felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de dumneavoastră; 
• să observe felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de ceilalţi; 
• să ascultaţi cu atenţie care sunt cele mai dese rugăminţi ale copilului dumneavoastră; 
• să observe care sunt lucrurile de care se plânge cel mai adesea; 
• să-i oferiţi copilului posibilitatea de a alege.  
Părinţii au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă care presupune înţelepciune, 

imaginaţie, răbdare şi multă dragoste. Disciplina presupune o misiune îndelungată şi foarte vigilentă, aceea 
de a călăuzi copilul de când este sugar şi până la vârsta adultă. Părinţii sunt cheia capacităţii copiilor de a 
învăţa şi de a reuşi în toate direcţiile.  

Foarte mulţi copii isteți la orele noastre de evaluare şi feed-back au probleme cu atenţia voluntară, 
concentrarea, ascultarea activă, autocontrolul, în general.  

După sute de întâlniri cu părinţii acestor elevi, în calitate de profesor diriginte, descoperi că nu sunt 
mulţi aceia care ştiu să pună limite sănătoase şi din timp. Şi mai puţini sunt aceia care le vorbesc copiilor, 
de mici, despre integritatea lucrului bine făcut, despre cum fiecare om are nevoie să îşi onoreze munca, 
despre cât de satisfăcător este să finalizezi sarcini care păreau dificile la început. În graba şi ritmul vieţii de 
azi, uităm să ne formulăm clar în minte - pentru noi şi copiii noştri - care sunt valorile noastre de nenegociat, 
standardele de viaţă, ce este acceptabil şi ce nu, cu ce anume are un copil de contribuit în familia lui.  

Este o capcană să îţi doreşti fericirea copilului tău - la şcoală şi acasă - mai ales dacă ajungi să confunzi 
fericirea cu starea de comoditate, inerţie sau confort perpetuu.  

Copiii buni la şcoală au primit cândva, în primii şapte ani de viaţă, prin discretă amprentare sau directă 
povaţă, mesajul că fără partea lor de contribuţie, fără efort personal, familia în care cresc îşi pierde echilibrul 
şi valorile.  

E exagerată speranţa unor părinţi să găsească dascăli mereu fantastici, spectaculoşi şi fascinanţi, încât 
copilului să i se întâmple pur şi simplu învăţarea. Fără efort voluntar, fără atenţia lui exersată, fără energia 
pusă conştient de copil în această tranzacţie nu există învăţare şi creştere consistentă, chiar dacă copilul e 
inteligent.  

Amprentarea asta etică despre cum onorezi o "treabă" se face până în şapte ani. La fel, cam tot ce 
înseamnă puterea copilului de a "sta în flux", de a asculta în linişte, conştient şi activ, de a rămâne voluntar 
în sarcină, chiar dacă aceasta nu îi provoacă mare plăcere.  
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De aceea, grădiniţele, şcoala sunt cheia. Dar şi puterea părinţilor de a transmite, de mici, valori, 
moduri de operare, un anumit nivel de hărnicie şi implicare.  

 
Bibliografie: 
Revista de comunicări ştiinţifice Didactica, nr. 3-ianuarie 2009, Ed. Didactica Publishing House.  
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SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ CEI 7 ANI…DE-ACASĂ! 
 

PROF. INV. PRIMAR: RIZEA MONICA 
SCOALA GIMNAZIALA ,, SANDA MOVILA” ALBOTA 

 
 ,, Cei şapte ani de acasă ,, ar trebui să fie anii în care copilul capăta deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă 
frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu 
să deţină rolul principal.  

 Însă, realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii 
îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu.  

Se ştie ca-n momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o 
nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. Această etapă începe cu educaţia preşcolară pe care micuţul o 
primeşte în cadrul grădiniţei. Odată cu începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care 
cuprinde activităţi bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului şi reperelor orare, ci şi 
privind mediul în care se desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, 
acasă).  

Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta 
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al 
grădiniţei şi cel al familiei.  

Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul 
este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, 
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, 
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei.  

Pentru că părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul 
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi 
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la 
grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica 
şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.  

Exemplu: 
La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. Spre surprinderea părinţilor, mărul de pe 

fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să facă un părinte, în acest caz, este să provoace 
copilul să vorbească despre desenul său şi să identifice cauza erorilor („Îmi place desenul tău, dar sunt 
surprinsă că mărul tău este albastru. Vrei să-mi vorbeşti despre el?”). Totodată, părintele trebuie să 
aprecieze ceea ce este pozitiv la lucrarea copilului său („Mă bucur că ai reuşit să termini de colorat 
fructele!”), dar să corecteze eroarea („Vom merge să cumpărăm câteva mere să vedem ce culoare au!”) şi 
să fie încrezători că pe viitor va lucra corect („Sunt sigură că data viitoare vei colora merele în culoarea pe 
care o au cele pe care le mănânci la gustare!”). Este important că discuţiile să fie destinse, să ia forma unor 
dialoguri deschise, deoarece critica asupra copilului nu face decât să îl determine să fie şi mai nesigur pe 
sine.  

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează.  

Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără a recurge la 
un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul 
copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a 
iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, 
folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă 
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că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile 
pe care le-a făcut.  

Foarte importante sunt şi activităţile complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în 
contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în 
conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească 
a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea 
fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie 
materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să 
descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere 
prin propriul lor comportament modele de urmat.  

Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire 
minuţioasă ar putea fi: 

a) În natură: 
- să alerge, să se joace cu mingea „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a Baba-Oarba” etc.  
- să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, 

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

etc.  
- să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre 

gustul lor ş. a.  
- să-i incite la desfăşurarea de acţiuni care dezvoltă abilităţile matematice (numărare, împărţire 

echitabilă, realizarea de grupe cu acelaşi număr de elemente)  
- să le stimuleze imaginaţia, antrenându-i să confecţioneze obiecte simple, cu materiale din natură 

(buchete din flori, mărgele din scoici, medalioane din pietricele, pictură pe pietre, colaje din seminţe, frunze 
etc.)  

b) În gospodărie:  
- să sorteze îmbrăcăminte şi încălţăminte după criterii diferite: anotimpurile în care le folosim, 

mărime, culoare, formă etc.  
- să caracterizeze obiecte familiare, referindu-se la utilitate, gust, miros, aspect  
- să se joace în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară: „De-a bucătarul”, „De-a vânzătorul”, 

„De-a petrecerea”, „De-a musafirii” etc.  
c) În drum spre grădiniţă:  
- să numere maşinile de o anumită culoare  
- să privească atent maşinile şi să semnaleze printr-un cuvânt că a observat o anumită literă în 

numărul de înmatriculare al acesteia („Hai să spunem crocodil când vedem un C la numerele de pe tăbliţele 
maşinilor”)  

- să se joace, atribuindu-şi fiecare moment ce poate fi un prilej din care copilul să înveţe. De aceea, 
exemplele pot apărea în orice situaţie ;timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca 
în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, diferite roluri („Să zicem că eu eram Ana, colega ta şi ne întâlneam 
pe drum…”)  

-cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joacă de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici 
în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit 
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să 
descopere lumea.  

În toate aceste situaţii practice, de viaţa, părintele are ocazia nu numai să-şi educe copilul şi să-i 
cunoască pas cu pas progresele, ci şi să şi-l apropie în plan afectiv, sentimental.  

Cunoașterea propriilor copii este o sarcină dorită dar și dificil de realizat, pentru că dorința de a oferi 
cât mai mult și mai bun aduce cu ea și aspecte negative care afectează dezvoltarea copilului. Valabil este 
ceea ce a spus Aristotel: Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; 
de aceea pe lângă viață dăruiți-le copiilor și arta de a trăi bine, educându-i. Părinții trebuie să aibă în vedere 
pentru cunoașterea și educarea propriilor copii următoarele aspecte: 

1. Să se centreze pe copil! 
2. Să ofere încurajări și afecțiune!  
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3. Să fie dispuși să se schimbe și să-și modifice modul în care văd educația! 
4. Să mențină o colaborare eficientă cu grădinița! 
5. Să vorbească corect în prezența copilului și să nu alinte cuvintele! În caz contrar copilul va învăța 

să vorbească grești și va fi greu de corectat! 
6. Să îl corecteze când nu rostesc cuvintele corespunzător! 
7. Să converseze zilnic cu al lor copil! 
8. Să îi asigure momente de audiții muzicale, precum muzică simfonică (în special Mozart)! 
9. Să realizeze împreună exerciții fizice! 
10. Să îi citească povești! 
11. Să se asigure că a avut parte de somn suficient! 
12. Să nu uite și de formarea disciplinei/autodisciplinei! 
13. Să îi ofere o alimentație corectă! 
14. Să ofere fericire, încredere! 
 
Bibliografie: 
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăşmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998  
 

1833

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

ÎNV. ROGOJINĂ ELENA  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAT VALENI, JUD. VASLUI  

 
 Rezultatele şcolare ale elevilor sunt adesea influenţate de mulţi factori externi. Foarte importante 

sunt moştenirea genetică a copilului, gradul de inteligenţă al acestuia, însă dacă acestea nu se pot schimba, 
există câţiva factori care influenţează într-o măsură mare rezultatele şcolare ale copiilor, succesul acestora 
în plan emoţional şi social; iar aceşti factori sunt la dispoziţia părinţilor, a familiei unde copii cresc şi se 
dezvoltă. În ultimii ani cercetarea cauzelor insuccesului şcolar s-a orientat mai mult către mediul de 
provenienţă al copilului (familie, societate) şi s-a apreciat că un mediu nefavorabil nu poate să asigure 
referinţele culturale minime necesare pentru o dezvoltare şcolară eficientă a copilului. O importanţă 
deosebită se acordă relaţiei care se stabileşte între părinţi şi şcoala unde copiii învaţă. Această relaţie creşte 
semnificativ rezultatele la învăţătură ale elevilor.  

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

 Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult.  

 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
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procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRESC. ROHRMANN SIMONA 
 GRADINITA “SCUFITA ROSIE”, SECTOR 4, BUCURESTI 

 
Alaturi de scoala si organizatiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupa de educatia 

omului. De educatia oamenilor se ocupa si alte persoane, institutii si organizatii sociale, dar influentele 
educative exercitate de acestea sunt mai putin organizate decat cele ale familiei si scolii.  

 Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. O mare parte dintre cunostintele 
despre natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei 
primite in familie.  

 Înca de la începutul secolului al XIX-lea, Immanuel Kant - urmarind un proiect de emancipare a 
conditiei umane - scria: "Parintii care au primit ei însisi o educatie sunt deja niste modele dupa care se 
îndreapta copiii. Dar pentru a-i face pe acestia mai buni, este necesar sa facem din pedagogie un studiu; 
altfel nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educatia este încredintata unor oameni cu pregatire rea".  

 Spre sfârsitul aceluiasi secol, Mihai Eminescu - cu genialitate si profunda simtire - nota: "Astazi, ca 
totdeauna, ei striga: "Sa raspândim lumina si cultura în masa poporului!"; în vremea aceasta însa poporul 
daca ar fi întrebat, le-ar raspunde: "boieri dumneavoastra, lumina ca lumina, nu zicem ca nu-i buna; dar, 
pâna una alta, dati-ne mijloace de hrana, scapati-ne de briciul administratiei".  

 Accelerarea transformarilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la preocuparile materne si 
gospodaresti adaugându-se preocuparile profesionale si de studiu), modificarea statutului copilului, 
dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educatiei familiale (prestigiu pe care l-a avut pâna la 
introducerea învatamântului obligatoriu), progresele sociologiei si psihologiei, precum si alte cauze au dus 
la întelegerea faptului ca orice sistem de educatie ramâne neputincios daca se izbeste de indiferenta sau de 
opozitia parintilor.  

 Exista probleme grave ale societatii contemporane care isi au originea in educatia primita la scoala 
sau in primii ani de interactiune in societate. Noi incercam sa discriminam toti factorii perturbatori si chiar 
sa-i combatem.  

Dintre acestia, în aceasta ordine de idei, amintesc: 
A. Cadrul Didactic  
 Unele comportamente ale cadrelor didactice, in special a acelora care predau materii care se cer la 

examenul de capacitate sau la examenele de admitere, pot fi factori favorizanti ai esecului scolar. Astfel 
amintim: 

- Comportament exagerat de permisiv: clasa scapa de sub control, elevii nu se mai pregatesc pentru 
materia respectiva.  

- Tratarea cu superficialitate, din partea cadrului didactic, a unor teme sau capitole din materia pe care 
o preda.  

- Absenta sau intarzierea, in mod repetat, la ore.  
- Inconsecventa cadrului didactic in verificarea si notarea elevilor.  
B. Familia elevului  
 Una din cele mai mari influente asupra rezultatelor scolare ale elevilor o are familia:  
- Un elev fara "cei sapte ani de acasa" va crea mereu probleme, chiar si ca viitor adult;  
- Din cele 24 de ore ale unei zile de munca, elevul este la scoala doar 5-6 ore, de restul timpului fiind 

responsabila familia elevului;  
- In general elevii nu primesc in cadrul scolii niciun exemplu sau sfat negativ (limbaj sau 

comportament necivilizat, indemnuri la fapte rele); toate acestea influenteaza elevul in afara scolii;  
- Uneori parintii uita ca trebuie sa faca front comun cu profesorii deoarece si unii si altii nu doresc 

decat dezvoltarea armonioasa a elevului, educarea si imbogatirea cunostintelor acestuia.  
In mediul prescolar, prima treapta a invatamantului, unde se pun bazele educatiei viitoare a viitorului 

scolar ma confrunt cu tot felul de asa zise “noi educatii “ primite de la parinti. Sunt copii care nu au nicio 
regula, niciun reper bine stabilit in care sa se incadreze, copiii sunt lasati liber, parintele nici macar nu le 
atrage atentia cand este cazul insa pretentiile pe care le asteapta de la cadrul didactic sunt uneori, nerealiste. 
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Ii aduc efectiv fara sa stie sa salute, sau sa se imbrace, sau sa foloseasca toaleta si doresc sa ii ia cu alfabetul 
invatat si daca stiu si adunarea nu ar fi rau deloc. Sunt si familii care se ocupa de copii dar ponderea cea 
mai mare este a celor care nu se ocupa sau se ocupa foarte putin dar nici nu au incredere in cadrele didactice 
si mai dau si sfaturi gratuite total nepotrivite cu varsta copilului.  

Cei sapte ani de acasa au fost si vor ramane si pe viitor foarte importanti in educatia primita de la 
parinti pentru ca parintii sunt primii educatori, primul model pe care-l vede copilul de cand deschide ochii.  
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 CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. INV. PRIMAR. ROIBU MINODORA 
 
 Cei şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 

a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă 
ai copilului sunt definitori prin formarea lui ca adult.  

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

 Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare socială, psihologică, intelectual-cognitivă. Cei 
şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiuile cu ceilalţi.  

 De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane, ori a unui copil ne gândm că nu este educat corect, nu este politicos ,,Nu are cei şapte ani de 
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme ori 
norme de politeţe.  

 Această expresie ,, Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente, atitudini, acumulate în primii ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată ,, 
culmea achiziţilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are 
o capacitate foarte mare de acumulare, de informaţii, de memorare şi de insuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj.  

 Mai putem spune ca educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul în familie. Părinţii au o 
foarte mare influienţă asupra copiilor în primi şapte ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori 
pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îsi vor asuma alte obiceiuri 
noi. Este important, aşadar, să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi 
care îi vor ajuta, sa devină un oameni respectoşi şi demni de respect la rândul lor.  

 Când spunem că un copil are cei şapte ani de acasă ne imaginăm un copil bine crescut care ştie să 
salute, să spună ,, mulţumesc” ,,te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Mai 
putem adăuga că educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt ceia către adaptarea copilului în societate. 
Un copil manierat se va descurca în relaţiile cu cei din jur, de cât unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de 
acasă. Dar educaţia primită în ceo şapte ani de viaţă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil 
şi părinte, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului.  

 Cei şapte ani de acasă cuprind şi o anumită învăţătură pentru viaţă. Pentru mulţi, cultura înseamnă 
acumularea unui bagaj de cunoştinţe teoretice în diferite domenii în care pot prinde un post de răspundere 
în cadrul societăţii. Am întâlnit persoane renumite prin cultura lor şi care m-au dezamăgit datorită viciilor 
pe care le afişau în public sub pretextul că lor le este permis orice. Când cultura nu te ajută să pui frâu 
viciilor, să-ţi pui ordine în viaţă, să respecţi pe aproapele tău indiferent de poziţia socială sau culturală, într-
un cuvânt să fii om, la ce-ţi folosesc cunoştinţele? Cultură fără morală? Cultura, în întregul ei înseamnă 
acumularea unor cunoştinţe prin care îţi întăreşti puterile fizice şi psihice spre a stăpâni fiinţa umana, în 
totalitatea ei şi a încerca să o dirijezi spre a atinge cotele cele mai înalte ale desăvârşirii, ale sfinţeniei.  
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IMPORTANŢA CELOR 
,, ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOG, ROMAN AURELIA EUGENIA 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL DEJ, DEJ 
JUD. CLUJ  

 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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CEI 7 ANI DE ACASA –NORMELE DE CONDUITA SE INVAȚA IN FAMILIE 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR ROMAN DOINA 
 G. P. P. NR. 53 ORADEA, BIHOR 

 
 Intr-o zi, urmărind o emisiune la televizor, am auzit o mamă care părea destul de bulversată de 

”meseria de părinte”, deoarece înainte de a avea copilul, avea o sumedenie de teorii despre cum să-ți crești 
copilul. După ce a apărut copilul... nu a mai avut nici o teorie, copilul devenind centrul universului familiei!  

 Binențeles că meseria de părinte se învață! Am pornit de la ideea că educația copiilor începe cu 
educația părinților. Pe aceasta m-am bazat atunci când am gândit și planificat Consilierea părinților la grupa 
de copii pe care o conduc anul acesta. În cadrul întâlnirilor cu părinții am încercat să le vin în ajutor cu 
câteva sfaturi care să le jaloneze ideile și practicile despre educarea copiilor. Toate acestea fiind în 
concordanță cu regulile și practicile pe care le adoptăm la grădiniță, pentru a crea o continuitate, 
perseverență și unitate în educația copilului.  

 Cu toate că în ziua de azi, copiii nu mai parcurg primii 7 ani doar în mediul familial, fiind incluși în 
diverse forme educaționale (creșe, grădinițe), rămâne ideea de bază a acestei expresii ”Cei 7 ani de acasă”: 
normele de bază de conduită se învață în familie. Aici copilul învață de la o vărstă foarte fragedă, 
principalele reguli de bună purtare, de regulă prin imitarea comportamentului părinților, adulților din jurul 
său, grădinița și școala urmând apoi să consolideze normele deprinse în familie. De ce cei 7 ani ? Pentru 
că, din punct de vedere psihologic, aceasta este perioada în care copiii asimilează cel mai bine informația 
și își formează deprinderi fundamentale. Cu cât aceste comportamente sunt mai bine exersate, mai solide, 
intrând în rutina copilului, ele vor creiona și defini atitudinea manierată a adultului de-alungul vieții.  

 Dar nu în fiecare familie ”bine crescut” înseamnă același lucru! Se pot creiona câteva generalizări 
despre ce ar putea să înglobeze aceasta expresie.  

Cea mai importantă normă de conduită ar putea să fie Salutul. El trebuie să facă parte din rutina 
noastră zilnică.  

Cuvintele magice Acestea sunt: “mulțumesc”, “te rog”, “poftim”, “iartă-mă” care pot schimba 
radical, în sensul pozitiv, situații și relațiile cu persoanele din jur.  

Să asculți pe cineva când îți vorbește iar când te adresezi unei persoane o privești în ochi. Să 
vorbească corect, coerent fiind corectat la nevoie.  

Să spunem adevărul, pentru a fi apreciați și respectați de ceilalți.  
 Recunoașterea greșelilor. ”Imi pare rău”, este o expresie pe care copilul o va folosi doar dacă o aude 

și din partea adulților din jurul lui. Astfel va învăța că recunoașterea greșelilor și sinceritatea exprimării 
regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de repect și demnitate. Oricine poate să greșească! 

Deprinderi de autoservire, de ordine și de igienă. Îmbrăcatul și dezbrăcatul singuri (la început cu 
ajutor), folosirea toaletei, spălarea mâinilor ori de căte ori este nevoie.  

Manierele la masă. Acest lucru implică folosirea tacâmurilor, respectul comesenilor, a celui, a celei 
care servește masa. (Mâncarea nu e jucărie iar masa nu e loc de joacă). Grija exagerată a mămicilor, în 
general, duce, în unele cazuri la refuzul copilului de a mânca singur, așteptând să-i fie băgată mâncarea în 
gură. Totodată nu se vorbește cu gura plină, se mestecă mâncarea cu gura închisă.  

Tact și toleranță . Un copil ”bine crecut” învață de la părinți că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice dizabilitate a cuiva ne înjosește în primul rând pe noi. Empatia, altruismul fiind atitudini care ne 
onorează.  

Să știe să piardă dar și să câștige cu eleganță (fără a-l umili pe cel care a pierdut). Să fim alături de 
ei pentru a-i ajuta să depășească nereușitele, pentru a-i încuraja și a-i învăța să se ridice și să continue 
demersul.  

Înțelegerea normelor sociale. Cunoașterea și aplicarea acelor reguli nescrise ale lumii în care trăim: 
trebuie să așteptăm rândul (la magazin, la urcarea într-un mijloc de transport, la medic, la leagănul din parc, 
etc), nu încălcăm drepturile celorlalți prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomote ca să deranjăm 
vecinii (în special în orele de liniște), respectăm simbolurile, credințele și valorile noastre și a celor de lângă 
noi, se pot deprinde prin imitație și suficientă practică.  

Să fie atenți și implicați în ceea ce se întămplă în jurul lui ca să poată evita situațiile cu potențial 
periculos. Nu se depărtează de părinți, pe stradă circulă de mâna cu adulții, traversează strada doar prin 
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locurile marcate, se joacă în locurile special amenajate, nu acceptă dulciuri sau alte lucruri de la străini, nu 
se urcă în mașini fără părinți etc.  

Este important ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că dacă in primii 7 ani va fi mereu 
cineva să ia decizii în locul copilului, iși va pierde încrederea în sine și va tinde spre una din cele două 
extreme: ori va încerca totul ca să-și dovedească independența, ori va fi reținut, evitând totul, ajungând 
până la stări de apatie, negare și neimplicare.  

 Așadar este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare 
şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său iar soluția este probabil 
perseverența și exemplul personal. În final eforturile susținute nu vor întârzia să dea roadele mult așteptate.  

 
Bibliografie: 
Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
M. E. N., Curriculum pentru educație timpurie 2019 
Potra Anamaria, Copilul tău cunoaște bunele maniere, blog, Jucării vorbărețe. ro 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
NORME ȘI VALORI PENTRU SUCCESUL COPILULUI 

 
CJRAE- BN, CONSILIER ȘCOLAR, PROFESOR STELA ROMANESE 

 
 În era internetului, când navigăm cu pasiune, căutând să stabilim contacte cu oameni din cele mai 

îndepărtate colţuri ale lumii, uităm uneori de cei care ne stau aproape, parinții de copii, copiii de părinți .  
 Pornind de la ideea că numai contactul direct cu societatea constituie premisa realizării unor achiziţii, 

a construirii unor speranţe şi a unei viziuni mai optimiste asupra viitorului copiilor, am abordat tematica 
materialului pentru a prezenta câteva din sarcinile și îndatoririle părinților.  

 Nu toţi copiii se dezvoltă în acelaşi ritm din punct de vedere intelectual, nu ne naştem toţi cu aceeaşi 
„listă” de capacităţi. Există copii aflaţi în situaţie de risc sau de criză pentru care se derulează programe 
speciale de educaţie şi protecţie socială Procesul de învăţământ include toţi copiii indiferent de condiţiile 
lor fizice, intelectuale, lingvistice, etnice sau de altă natură, şi el trebuie să fie adaptat la cerinţele copilului, 
mai ales atunci când nu este conform cu nevoile sale personale. Ca urmare, copiii trebuie să primească 
sprijin, in primul rând de la familie și apoi, prin preocuparea familiei și de la organismele abilitate.  

 O să exprim câteva păreri, răspunsuri la întrebarea,, Ce sunt cei 7 ani de acasă?,,  
 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Un atașament sigur între mamă și copil se crează având în minte întrebările de mai sus. Ele pot fi 
privite empatic ca fiind adresate chiar de copil. Deși are o vârstă fragedă și nu le poate verbaliza, ni le va 
arăta prin comportamentul pe care îl adoptă față de noi.  

 Părinții care au relații frumoase cu copiii sunt de acord că ele se bazează pe încrederea reciprocă: pe 
cea arătată copilului și pe cea primită de la el. Copilul ne va returna încrederea oferită însutit. Va fi mult 
mai deschis și maleabil în a ne accepta sfaturile și îndrumarea. Realizarea unei relații bazată pe încredere 
în toate momentele zilnice în care aleargă părinții pentru a fi prezenți, să înțelegă și să accepte ceea ce 
trăiește și își dorește copilul, prezintă cateva aspecte: 

 Alegerea conștientă, a părinților, de ași vedea copilul prin prisma calităților sale, să le accepte 
greșelile și momentele de răzvrătire ca fiind o nevoie de conectare nu o manifestare a unui ”copil rău”.  

 Alegerea de a avea o relație plină de afecțiune, acționând zilnic pentru a crea momente în care pot 
oferi și primi iubire: ,, citim împreună, vorbim despre cum este iubirea noastră, despre dor, mângâiem și 
pupăm copilul,,  

După un conflict sau o situație dificilă, nu rămân prinși în moment, nu pedepsesc copilul prin a-i ,, 
refuza,, iubirea sau comunicarea:,, discutăm constructiv și calm despre ceea ce putem face mai bine data 
viitoare,,  

 Gândirea pozitiv despre copil și relația cu acesta, să fie făcută cunoscută copiilor, să li se comunice 
acest aspect. ”Vei fi acolo pentru mine și mă vei asculta și atunci când sunt trist, supărat, dezamăgit, speriat 
si furios?” 

Se pot aminti câteva generalizări, a ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, ca un copil „bine crescut”. 
Dintre acestea regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care ,, piticul,, nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă, firesc cu „bună ziua”.  
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 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Fiecare părinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice când este vorba despre educația copilului 
său.  

 Educața copilului are la baza o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este vorba 
despre viața de acasă, fie ca vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat să 
înțeleagă și să respecte regulile de comportament sau de interdicție stabilite de părinți sau educatori.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 FLORINA ROMANȚI 
 
 Motto: Copilului i-aș da aripi, dar i-aș permite să învețe singur să zboare.  
Gabriel Garcia Marquez 
 A avea ,, cei șapte ani de acasă” înseamnă a te compota respectuos și cu bună-cuviință în tot cursul 

zilei, în orice situație, cu toată lumea: părinți, profesori, colegi, prieteni, vecini etc.  
 În fiecare zi ne întâlnim cu cunoștințe vechi și noi, cu tineri, cu adulți și copii de toate vârstele. 

Suntem foarte plăcut impresionați dacă aceștia se prezintă cu o ținută vestimentară curată, vorbesc frumos 
folosind un ton moderat, salută cuviincios într-un cuvânt se comportă civilizat, dovedind o bună educație.  

 Părinții au o importanță deosebită în educația copiilor, ei constituind pentru copii un model, exemplu 
de viață și comportare, cu cea mai mare influență formativă. Acumulările cele mai multe pe plan moral, 
afectiv, volițional se realizează, până la vârsta de șase-șapte ani. Între trei–șapte ani, copilul dovedește o 
putere mare de asimilare, mai ales prin imitație, dar și o deosebită sensibilitate, mobilitate, receptivitate. 
Trăsăturile acestea consolidate și dezvoltate trebuie apoi desăvârșite în celelalte etape ale vieții.  

 Copilăria este o etapă fundamentală în realizarea uceniciei sociale, proces în care familia este 
implicată nemijlocit, având rol foarte important, prin diversele sale aporturi pe plan social, afectiv și 
cultural.  

 Familia este primul mediu de viață al copilului, mediu care asigură realizarea primelor experiențe 
sociale, afective și culturale. Pe această cale se realizează socializarea progresivă a copilului, integrarea sa 
socială. Familia trebuie să fie cea dintâi școală unde copiii învață regulile de comportare în viață și societate. 
Ea este o primă instituţie de educaţie morală, iar pentru copilărie este mediul educativ prin excelenţă. 
Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia reprezintă mediul natural cel mai 
prielnic pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de protecție și securitate atât fizică 
cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se evidențiază concepţia despre viaţă şi noțiunea de sine.  

 Expresia ,, ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de deprinderi, cunoștințe, 
atitudini și comportamente acumulate în primii șapte ani de viață. Această etapă este considerată “culmea 
achizițiilor”, și reprezintă una din perioadele de dezvoltare psihică intensă, deoarece copilul are o capacitate 
foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, 
limbaj.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul. Mediul familial 
constituie universal natural al copilului, diferit în funcție de contextual social și particularitățile fiecărei 
familii. Dacă familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv unui copil, atunci va apărea pe viitor 
sentimentul de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, lipsa încrederii în propriile sale 
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. În permanență familia trebuie să încurajeze copilul, să îl 
îndrume şi să îi arate ce e rău şi ce e bine. Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l 
înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar dorinţelor și 
trebuinţelor sale.  

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

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

 Educația pe care o primesc copiii în familie urmărește pe lângă altele și formarea unui viitor 
adolescent și adult cu bune deprinderi, politicos și civilizat în orice împrejurare. Normele de comportare 
civilizată trebuie aplicate și din proprie inițiativă, nu doar la îndemnul părinților.  
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 Astfel „Cei șapte ani de acasă” pun accentul cel mai mult pe ceea ce devine mai târziu un copil şi 
anume – OM. Această perioadă este cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 Întrucât formarea și consolidarea deprinderilor se realizează în timp, trebuie ca părinții să insiste 
până la transformarea acestora în obișnuințe devenind bagajul educativ al copilului. Se va manifesta pe 
întreaga perioadă unitatea de vederi în cerințe, răbdare, persverență, înțelegere, dar și exigență. Astfel, de 
mic, copilul se deprinde cu o bună purtare. Aceasta va fi ,, cartea de vizită a familiei”.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Dima, S., (1992), Cei șapte ani de acasă, Editura Didactică și Pedagogică, R. A. Bucureşti.  
Jinga, I., Păun, E., (1988), Pedagogie socială, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti.  
Nicola, I., Constantin, S., Fărcaș, D., (1982), Pedagogie școlară, Editura Didactică și Pedagogică, 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA - CONȚINUTUL EDUCAȚIEI COPILULUI IN 
MEDIUL FAMILIAL 

 
PROF. ROMÂNU LAVINIA CORNELIA 

COLEGIUL NAŢIONAL ,, C. D. LOGA ,, - CARANSEBEŞ 
 
 Influenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor om cu respect faţă de cei ce-l educă se simte 

încă din perioada grădiniţei. Nu de puţine ori se întâlnesc copii care nu respectă cerinţele educatoarei sau 
care fac aprecieri necuviincioase la adresa ei. De cele mai multe ori, aceşti copii vin din familii care au 
obiceiul de a ponegri autorităţile locale, şefii de la locul de muncă sau chiar educatoarea sau învăţătoarea 
copiilor mai mari. Copilul este obişnuit deci, cu lipsa de respect. Aceşti copii, de multe ori, refuză să vină 
la grădiniţă. Discutarea cadrului didactic în directe făcute de către părinţi sădesc în sufletele copiilor 
neîncrederea, frica.  

 Atunci, când unii copii povestesc acasă, de exemplu, că educatoarea nu-i apreciază lucrarea ca fiind 
cea mai bună, părinţii fac afirmaţia celor protejaţi. Dacă copilul nu spune primul poezia la serbare, părintele 
nu caută cauza, ci acuză educatoarea că ar fi lipsită de tact pedagogic. Desigur că, în felul acesta, copilul 
îşi pierde încrederea în educatoarea şi devine nepoliticos, nemaisupunîndu-se cerinţelor acesteia şi 
reacţionând greşit.  

 Copilul nu se educă numai prin îndemnurile părinţilor, ci şi prin exemplele personale pe care părinţii 
le oferă acestuia. Există multe cazuri când părinţii intră în grădiniţă fără să salute personalul care lucrează 
în incinta acesteia. Prin firea lucrurilor, copilul trebuie să găsească în imediata sa apropiere, realitatea 
corectă a persoanei de care sunt ataşaţi, realitate care să-i inspire conduita. Desigur că, aceste exemple de 
conduită se corectează pe parcurs, se îmbogăţesc, ajungând chiar să se modifice. În acest proces, intervin 
grădiniţa, şcoala, societatea care contribuie la modelarea personalităţii copiilor. Prima etapă în acest proces 
de organizare şi formare a membrului societăţii este reprezentată, însă, de identificarea cu personalitatea 
tatălui sau a mamei.  

 Lipsit de un model, de un exemplu cu care să se identifice în propriul său cămin, copilul va găsi astfel 
de modele în afara acestuia, într-o persoană valoroasă pentru el, cum ar fi, de exemplu: educatoarea, 
învăţătoarea.  

 Din nefericire însă, adeseori, copilul care este lipsit de autoritatea părintească pozitivă şi eficientă îşi 
va afla prieteni printre indivizii străzii. În acest caz, efectele negative pot fi prezise cu corectitudine.  

 Copiii provin din familii care se deosebesc între ele prin condiţiile de trai, prin gradul de cultură al 
părinţilor, fapt care îşi imprimă pecetea asupra caracterului şi conduitei copilului.  

 Se mai produc încă abateri de la regulile morale şi civice în unele familii. Cel mai frecvent se 
înregistrează astfel de cazuri acolo unde părinţii consumă alcool. Unii copii observă aceste fapte şi le 
sesizează părinţilor, în felul lor, dar, sincer.  

 Tensiunile şi conflictele dintre părinţi şi copii, pot avea o intensitate diferită şi o durată variabilă, 
distingându-se forme simple, cum ar fi: cearta, neînţelegerea, contrazicerea, refuzul asumării unei obligaţii 
conjugale sau forme complexe, precum: agresivitatea fizică, violenţa, alungarea unui partener de la 
domiciliu. În condiţiile în care părinţii vor avantaja un copil în favoarea altuia, nerespectând raportul dintre 
merit şi recompense, pot apărea situaţii de rivalitate, gelozie fraternă. Copilul dezavantajat va utiliza 
mecanisme de apărare, cum ar fi: încordarea, izolarea sau prefăcătoria, minciuna.  

 Implicarea familiei în cadrul programului desfăşurat în grădiniţă este esenţială pentru îmbogăţirea 
mediului stimulativ, fixarea şi lărgirea cunoştinţelor asimilate în sala de grupă. Implicarea familiei în 
program va întări sprijinirea ţelurilor educaţionale. Implicarea părinţilor în activitatea preşcolară este în 
beneficiul copiilor, al familiei şi al calităţii actului educaţional.  

 Părinţii trebuie să acorde copilului atenţie totală pentru ca acesta să vadă că suntem interesaţi să îl 
ascultăm. Retragerea cu el într-un loc liniştit şi evitarea prezenţei altor persoane la discuţie îi pot arăta 
copilului că părinţii sunt cu adevărat interesaţi de problema lui. Copilul trebuie să fie sigur că „problema” 
se va rezolva „între ei”. Indiferenţa este la fel de dăunătoare. Copilul se simte respins şi neglijat dacă, atunci 
când îşi împărtăşeşte gândurile părinţilor, aceştia continuă să privească la televizor sau să îşi vadă în 
continuare de treabă. Încetarea oricărei activităţi este necesară pentru a-şi demonstra disponibilitatea.  
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 În cazul copiilor mici este importantă şi atitudinea pe care părinţii o au. Ei nu trebuie să se simtă 
dominaţi nici măcar fizic, din această cauză fiind bine ca părinţii să coboare la nivelul lor atunci când le 
vorbesc sau îi ascultă.  

 Din cele observate în timpul activităţii mele în incinta acestei grădiniţe am dedus că de educarea şi 
îngrijirea copiilor prea puţin se ocupă ambii părinţi, rezultatele fiind pe măsura participării lor la educaţie.  

 Este important pentru copii să vadă că părinţii vin la serbările lui sau cu ocazia altor activităţi 
desfăşurate. În cadrul grădiniţei noastre am desfăşurat serbări în jurul bradului de Crăciun împodobit în 
curtea grădiniţei, am organizat un foc de tabără şi un spectacol de circ cu ocazia sărbătoririi Zilei Copilului, 
etc. Copiii ai căror părinţi au fost alături de ei cu ocazia acestor evenimente au fost foarte fericiţi, dar au 
existat şi copii ai căror părinţi nu au putut fi alături de ei din diferite motive. Aceşti copii au fost foarte 
supăraţi, suferind chiar din cauza absenţei părinţilor lor.  

 Şedinţele cu părinţii sunt prilejuri pentru a-i informa pe aceştia referitor la modul cum se comportă 
copilul lor cu ceilalţi copii, cum se descurcă acesta în cadrul activităţilor educative, etc. Tot la aceste şedinţe 
educatoarea este informată de părinţi despre problemele pe care aceştia le parcurg şi de cele mai multe ori 
le oferă soluţii.  

 Aşadar, dialogul dintre educatoare şi părinţi este foarte necesar, de exemplu: educatoarea constată că 
sunt copii care vin la grădiniţă obosiţi. În acest caz, li se adresează părinţilor, fie atrăgându-le atenţia să 
solicite mai puţin copilul în activităţi gospodăreşti, fie să petreacă mai puţin timp privind programul TV.  

 S-a întâmplat să constatat şi o altă atitudine din partea părinţilor: copilul este supus unui regim 
indulgent, nu i se cere să respecte normele de comportare civilizată, ceea ce face ca preşcolarul respective 
să se comporte la fel şi în grădiniţă, perturbând activităţile.  

 Grădiniţa, prin metodele şi procedeele pedagogice, are datoria de a interveni direct în cazurile de 
îndrumare greşită a copilului în familie. Toate îndrumările şi intervenţiile trebuie să aibă în vedere viitorul 
om ce ar putea altera atmosfera în propriul său cămin şi, chiar, la locul de muncă în care va ajunge.  

 Familia, ca prim grup cu care ia contact copilul, rămâne reperul permanent şi fundamental în condiţia 
indivizilor, în manifestarea unor atitudini civice, moral-comportamentale.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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1849

 



CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. ROŞCA ANDREEA 
GRĂD. P. P. “CĂSUŢA DIN POVEŞTI”, TG. MURES 

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

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi 
este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii 
lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la 
serviciu.  

Când se vorbeşte despre cei şapte ani de acasă, gândul se îndreaptă la educaţia pe care copilul o 
primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când 
se spune că un copil are cei şapte ani de acasă se prevede imaginea unui copil bine crescut, care ştie să 
salute, să spună “Mulţumesc!”, “Te rog!”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

Dar educaţia primită în cei şapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.  

Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar 
el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului 
într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de 
fier.  

Educaţia trebuie adaptată totodată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în 
mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă 
i se va prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt 
copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi va fi întrebat cine a făcut rău, este foarte posibil să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să i se pretindă unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să se oblige copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
aceasta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama 
vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este 
suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, aceasta nu înseamnă că I se vor face toate poftele sau că 
va fi lăsat să facă orice. Este necesar să i se fixeze limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă 
aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă poate învăţa formulele de politeţe. Îi se arată cum şi când 
se spune: “Bună ziua!, Te rog!, Mulţumesc!, la revedere!”, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a fi învăţat bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. Acesta este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, 
iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul 
familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente 
în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să i se dezvolte mai mult capacitatea de 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE 
 

 PROF. ROȘU IULIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PINCEȘTI, JUD. BACAU 

 
Educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să scrie, să citească si să calculeze. El trebuie să 

învete si cum să se comporte cu ceilalți, iar asta e raspunderea părinților. Cei mici trebuie obișnuiți cu 
bunele maniere. Sunt cheia catre succesul lor social.  

Un copil manierat se va descurca mai bine in relațiile sociale si se va simți mai confortabil in prezenta 
celorlalți decât unul căruia ii lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil ca cea mai buna modalitate de a-l obișnui 
cu bunele maniere este ca părinții să fie un bun model pentru el. Ei trebuie să învețe lucrurile simple încă 
de la vârsta frageda: sa salute, sa spună "te rog" si "mulțumesc. Dar buna creștere nu trebuie sa se oprească 
aici.  
 Va trebui să știe ce se cuvine si ce nu la masa, intr-o vizita, la o petrecere si chiar intr-o discuție cu un 
prieten apropiat. Bunele maniere ii modelează comportamentul in societate si îl învață ce înseamnă 
respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect.  

A-l învăța bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp si părinții vor avea multe ocazii 
să îl îndrume în direcția corectă. Iată câteva sfaturi: 

• Chiar dacă a greșit de câteva ori, nu te grăbi să tragi concluzia că este prost crescut sau ca tu ai uitat 
ceva foarte important. Este posibil să aibă nevoie doar de una două lecții de bune maniere pentru ca 
problema să se rezolve.  

• Explica-i clar si învață-l ce anume trebuie să facă sau nu. In loc să ii spui un scurt (si pentru el greu 
de înțeles): "Nu mai fi atât de grosolan", spune-i: "Nu este politicos să râgâi la masa, dar, daca o faci, se 
cuvine sa îti ceri scuze". Sau, dacă zbiară prin casă, nu-i spune: "Încetează cu țipetele în casă", ci fii mai 
blând, ca să înțeleagă în fond ce aștepți de la el: "Te rog, nu mai ridica vocea in casa".  

• Dacă cel mic își exprima sentimentele folosind expresii sau atitudini mai puțin politicoase, nu i-o 
reteza scurt, ci încearcă să reformulezi. De exemplu, când el zice: "Iahh, îmi vine să vărs când văd chestia 
asta verde", tu corectează-l spunând: "Frumos ar fi fost să spui că nu îți place deloc spanacul".  

• Fii întelegător și acceptă-i greșelile. Amintește-ti că nu este încă suficient de matur pentru a ști bine 
cum trebuie să se comporte în anumite situații. Si noi, adulții, greșim adeseori, darămite ei...  

• Educația se face doar acasă, cu discreție, în familie. Nu îi tine prelegeri si nu îl critica în public, nu 
îl umili si nu îl jigni fată de străini, chiar dacă greșeala a fost destul de mare. A-i face lui o scenă de fată cu 
alții dovedește ca nici tu nu ai prea fost atent la lecțiile de bune maniere.  

• Fii consecvent. L-ai învățat de la doi ani să spună "te rog" si "mulțumesc"? La 6 ani este evident ca 
ar trebui sa le folosească.  

• Oricum, procesul de educație nu se oprește la o anumita vârsta. Nu e niciodată prea târziu ca să 
învețe ceva! 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI 
 

PROF. INV. PRIMAR ROŞU NICOLETA DENISA 
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE TABACARU”,  

COM. HEMEIUŞ, JUD. BACAU 
 
Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 
aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund.  

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul 
căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre 
noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 
materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de 
exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 
anterior de noi. Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște 
oameni noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să 
fim voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura 
limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Voluntariatul a cunoscut în ultimul 
timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm 
pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem 
obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi 
practicată și sprijinită în școală.  

 Plecând de la această premisa, voluntariatul pentru copii este un mod eficient și altruist de a-ți aduce 
contributia la viitorul societătii din care faci parte. In calitate de cadru didactic, este recomandabil sa 
formezi copiilor gustul pentru activitati care sa le faca bine din punct de vedere sufleteste si de pe urma 
carora sa beneficieze si altii. Vizitele la centre de copii sau de batrâni, serbări, concursuri, baluri mascate 
și evenimente organizate la care se pot face donații pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe adolescenti 
si a-i obisnui sa se acomodeze in rolul de voluntari.  

Să nu uităm! Copilul, cu cât începe mai repede să faca astfel de activităti de voluntariat, cu atât îsi va 
creiona un traseu mai clar in viata. Astfel de lucruri îl formează ca om și iî pregătesc pentru viața de adult.  

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 
copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere.  

 
Bibliografie: 
 Andronic, R. -L., 2009, Comportamentul prosocial şi voluntariat în România postdecembristă. O 

abordare psihosociologică a programelor de intervenţie (teză de doctorat), Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.  

 Asociaţia pentru Relaţii Comunitare şi Allavida, 2003, Tendinţe ale comportamentului filantropic 
în România: donatori individuali şi companii, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare şi Allavida, Cluj-
Napoca.  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - STUDIU 
  

 PROF. INV. PRIMAR ROȚ MIHAIELA 
 ȘCOALA PRIMARA LAZURI 

 
 Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 

dezvoltarea copilului şi la starea lui de sănătate. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau 
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia 
este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

 Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. În ce priveşte dezvoltarea fizică a 
copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de 
pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze 
şi întreţină starea de sănătate optimă.  

Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formează 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali pentru 
bunăstarea organismului.  

 Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care 
copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru 
copil. Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi 
ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie exemple demne de urmat.  

 Ceea ce învaţă în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului 
său şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun 
coleg şi prieten. Dar sunt cazuri în care familia nu se preocupă suficient de această latură a educaţiei în 
primii ani de viaţă (cei şapte ani de acasă), preferând fie o disciplinare rigidă fie să răsfeţe excesiv copilulul, 
mergând pe ideea că are timp să înveţe lucrurile astea mai târziu, la şcoală, sau, mai rău, combinând 
aleatoriu răsfăţul cu pedeapsele corporale sau emoţionale, fără a-i explica copilului nimic. De asemenea se 
întâmplă ca între discursul părinţilor şi modelul lor personal să există discrepanţe majore.  

 Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va absorbi o 
parte din ele prin simplu fapt că trăieşte împreună cu ei. Părinţii nu trebuie să-şi impună opiniile personale, 
ci să-şi prezinte credinţele întrun mod onest, clar şi care să fie pe măsura vârstei şi gradului de maturitate 
al copilului. Ei trebuie să adopte o atitudine deschisă, să încurajeze întrebările copilului şi dorinţa lui de a 
se informa, decât să încerce să forţeze asimilarea valorilor lor de către copil. Dacă valorile părintelui sunt 
bine argumentate şi dacă el crede cu adevărat în ele, copilul va adopta multe dintre ele. Dacă acţiunile 
părintelui sunt inconsistente, ceea ce se întâmplă oricui, copiii sunt cei care vor clarifica lucrurile pentru ei, 
ori subtil prin intermediul comportamentului ori, la copiii mai mari, direct, exprimându-şi dezacordul faţă 
de părinte.  

 Cunoaşterea de sine, dorinţa de a asculta copilul şi a te schimba atunci când este nevoie vor ajuta 
mult relaţia dintre părinte şi copii. Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei de trei până la şase 
ani, iar părinţii îi ajută să-şi însuşească un număr mare de cunoştinţe, răspunzând cât se poate de corect şi 
exact.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Calitatea educaţiei primite în familie, acei”şapte ani de-acasă”, reprezintă o oglindă a educației pe 
care părinții o oferă copiilor şi depinde îndeosebi de nivelul educaţiei părinţilor şi a membrilor familiei, 
care vin în contact cu copilul, în special sub aspect moral, comportamental.  
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 Generaţia actuală de părinţi este nevoită să muncească mai mult pentru a-şi menţine un standard de 
viaţă decent; asta nu înseamnă că ne iubim copiii mai puţin, ci că avem mai puţin timp liber pentru a ne 
petrece timpul cu ei decât au avut, poate, părinţii noştri.  

Este clar că din ce în ce mai mulți părinţii sunt aşezaţi într-un context socio-economic care nu le 
permite să se implice mai mult în mod direct în educaţia copiilor.  

 În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a 
fost cumpărată din banii strânși în cei șapte ani.  
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„CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ROTAR ANA FLORICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SINTEA MARE 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SINTEA MARE 
JUDEȚUL ARAD 

 
 ,, Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te 
rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". (,, Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

 Știm cu toții care este realitatea familiei din ziua de astăzi: diferită de cea a generațiilor anterioare. 
Părinții se confruntă cu probleme mari la serviciu și în viața de zi cu zi, de aceea îşi petrec din ce în ce mai 
puţin timp alături de copiii lor(nu mai au timp). Parcă problemele importante ale familiei sunt atribuțiile 
din cadrul familiei (banii, situația materială etc.), iar copii sunt lăsați parcă în grija educatorilor.  

 Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării 
personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze 
în mod creator realizările sociale.  

 Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie.  

 De aceea părintele trebuie să-și facă timp pentru copilul său, căci educația unui copil nu înseamnză 
doar să-l înveți să scrie, să citească și să calculeze, ci copiii trebuie învățați cum să se comporte în societate, 
iar asta e răspunderea familiei. Familia, ” mama și tata ” sunt un exemplu pentru copilul lor. Ceea ce vede 
în familie aceea face și copilul ; deci părintele este un model de viață. Așadar copilul trebuie obișnuit de 
mic cu bunele maniere, comportament adecvat, acestea fiind cheia către succesul lui social.  

 Un copil manierat se va descurca mai bine în viață și se va simți mai confortabil în societate decât 
unul căruia îi lipsesc ”cei șapte ani de-acasă”. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obișnui cu bunele 
maniere este ca părinții să fie un bun model pentru el. Copilul trebuie să învețe lucrurile simple încă de la 
vârste fragede: să salute, să spună "te rog" și "mulțumesc". Dar buna creștere nu trebuie să se oprească aici. 
Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu, la masă, într-o vizită, la o petrecere și chiar într-o discuție cu un 
prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate și îl învață ce înseamnă 
respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect. Așadar, ce învață, aia va face.  

 De aceea este impetuos necesar să punem bazele personalității copilului în conformitate cu cerințele 
morale ale societății. Formarea deprinderilor de comportament civilizat la copii, este un element component 
al comportamentului socio-afectiv, constituie o sarcina de mare complexitate și dificultate atât pentru 
părinți (în etapa primei copilării 1-3 ani), cât și pentru educatoare în faza celei de-a doua copilării (3-6/7 
ani).  

 Copilăria este simbolul bucuriei și al zborului uman ,,startul” competiției omului cu el însuși, în 
propria-i devenire, autodesăvârșire și afirmarea sa ca valoare umană; este sinteza celor mai de preț valori 
ale vieții: pacea, înțelegerea, adevărul, binele și frumosul, bucuria și fericirea; este plenitudinea afirmării 
energiilor umane, perioada de autodepășire pentru a-și lua în stăpânire propria sa devenire umană și 
afirmarea personalității fiecărui om; este partea cea mai frumoasă a vieții cu cele mai infinite valori 
formative! Tocmai de aceea omul trebuie să-și ingrijească copilăria deoarece întreaga sa istorie se 
conturează după trăsăturile și contururile imprimate în ea.  

 Principalele forme de manifestare care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, prin ”un copil 
bine crescut” sunt:salutul, pe care copilul îl învață încă de mic, printr-un gest cu mâna, printr-un zâmbet și 
care se continuă pe urmă cu firescul „bună ziua”.  

 Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă 
rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. Bunele maniere nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. 
Chiar și jocurile cu copii sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei 
mici pentru rolul de adult. Tot în cadrul jocurilor copiii au ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente 
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STUDIU DE SPECIALITATE - ,,CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ”, 
FUNDAMENTUL EDUCAŢIEI 

 
 PROF. INV. PRIMAR RUSNAC IULIA, ŞCOALA GIMNAZIALA 

 ,,DR. IOAN MIHALYI DE APSA”, SIGHETU MARMATIEI 
 
Părinții sunt primii educatori din viața copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Comenius, 

care considera că educația primită de copil până la vârsta de 6 -7 ani, în cadrul familiei, este determinantă 
pentru formarea și dezvoltarea sa ulterioară, de aici şi sintagma ,, cei 7 ani de acasă”.  

Familia – cea mai veche instituție socială –a cunoscut în timp diferite definiții, în funcție de 
caracteristicile sale în anumite perioade socio-culturale.  

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și 
modelează persoana umană, ea reprezintă adevăratul laborator de formare a persoanei.  

Ecaterina Vrăsmaş (2008) defineşte familia ca fiind “unicul grup social caracterizat de determinările 
naturale şi biologice, singurul în care legăturile de dragoste şi consanguinitate capătă o importanţă 
primordială prin interacţiunile multiple şi determinante între toţi membrii ei. În acest creuzet de relaţii, 
valori şi sentimente, copilul primeşte forţa şi imboldul principal al dezvoltării sale”.  

Prima legătură a copilului cu lumea extrinsecă o reprezintă familia. Aceasta îi furnizează primele 
informații despre tot ceea ce-l înconjoară, primele reguli de comportament, dar și potențiala sa dezvoltare 
socio-afectivă. Acest tip de relație este hotărâtor în devenirea personalității copilului.  

Modelele de conduită oferite de părinți precum și climatul socio-afectiv în care se exercită influențele 
educaționale constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea 
concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori 
sociale.  

Familia este locul în care evoluează individul, unde își construiește o mare parte a relațiilor, și care 
îl determină, în prima instanță, ca ființă socială. Ființa umană își petrece o mare parte din viață în familie. 
În consecință, aici învață să stabilească numeroase relații cu ceilalți.  

Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin 
conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, comportamentul lor socio-moral, 
precum și rezultatele școlare ale copiilor.  

Familia este cadrul natural în care se formează personalitatea copiilor, dar şi un factor de 
perfecţionare a personalităţii părinţilor, chiar dacă funcţia esenţială este asigurarea securităţii membrilor săi 
şi educarea copiilor, în acest cadru aceştia dobândesc limbajul, obiceiurile şi tradiţiile grupului. Ei îşi 
formează personalitatea, caracterul şi trec de la egoism la altruism, prin jocul imitării şi identificării cu 
părinţii. Calitatea dezvoltării copilului depinde de valorile cultivate în familie, iar coeziunea sa este un 
factor important în evoluţia ulterioară a membrilor săi.  

De aceea cercetările de specialitate atrag atenția permanent asupra nevoii de susținere a eforturilor 
educative ale părinților, modului de relaționare în cadrul familiei, climatului afectiv și intervenției socio-
culturale.  

De-a lungul anilor, s-au identificat multiple modalităţi şi stiluri de educare şi s-au formulat numeroase 
păreri legate de educaţia parentală, atât printre părinţi, printre specialişti, cât şi în societate, în general.  

Educaţia parentală se adresează tuturor categoriilor de părinţi, vizând activarea resurselor parentale 
intrinseci, mărirea competentelor şi abilitaţilor educative şi nu modificarea unui comportament sau a unei 
structuri existente. Prin programele de educaţie parentală implementate în țara noastră, nu se urmăreşte 
crearea unui mit despre părintele perfect, ci se promovează imaginea realistă despre provocarea şi bucuria 
de a fi părinte, oferind părinţilor posibilitatea de a se redescoperi pe ei înşişi, de a-şi îmbunătăţi comunicarea 
şi a-şi dezvolta abilităţile necesare îndeplinirii rolului de părinte.  

În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, baza formării unui comportament corespunzător al 
copilului este relaţia afectivă cu părinţii: "Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite 
acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, 
îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de 
comportament",  
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Educaţia primită în familie încă din primii ani de viaţă reprezintă cheia pentru adaptarea copilului în 
societate, felul cum acesta se va comporta în diferite situaţii de viaţă.  
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 CEI SAPTE ANI DE-ACASA 
 

RUSU CRISTINA 
PROF. INV. PRIMAR, SC. GIMN. NR. 80, BUCUREST 

 
“Copilăria este seismograful care anunţă cutremurele intime de mai târziu; în funcţie de ea, omul se 

comportă într-un anumit fel când e matur, şi nu altfel. ”  Petre Salcudeanu 
 
Încă din prima zi de şcoală, puiului de om i se deschide un nou univers. Cunoaşte oameni deosebiţi, 

trebuie să se supună unor reguli neobişnuite pentru el şi devine, treptat, o părticică activă dintr-un colectiv 
ce se doreşte a fi unul cât mai unitar. Şcolii, ca principal organism de instruire, educare şi orientare, îi revine 
resposibilitatea de a asigura premisele favorabile pentru integrarea socială a elevilor, pentru un răspuns cât 
mai eficient la schimbările din mediu, însă trebuie avut în vedere faptul că elevii sunt indivizi cu trăsături 
de personalitate şi aptitudini ce trebuie stimulate şi valorificate într-o manieră specifică fiecărui caz în parte, 
astfel încât să atingă potenţialul maxim de dezvoltare.  

 Scoala este cadrul organizat in care are loc consolidarea şi continuarea zestrei educaţionale 
acumulate de cei mici de-a lungul celor „şapte ani de-acasă”, stimulând socializarea şi integrarea cât mai 
facilă a acestora în noul mediu si trasând elementele vitale în educarea unui viitor participant activ al 
comunităţii.  

 Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului.  

 Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 Un copil trebuie să aibă dezvoltate, până la 6 - 7 ani, în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunic eficient şi 
capacitatea de relaţionare socială. Politeţea și buna purtare a copilului reprezintă oglinda familiei. Când 
spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună: 
,, Mulţumesc!” ,,Te rog!”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Există numeroase feluri prin care se dobândesc bazele educației în cadrul celor șapte ani de acasă.  
Încă din primele momente, bebelușul se identifică cu părinții, comunică cu ei și imită comportamentul 

lor. În etapa preșcolară, prin simțurile sale, copilul vede, aude și chiar observă tot ceea ce se petrece in jurul 
său. Mai apoi, isi folosește toata atenția pentru a imita comportamentul celor din cadrul familiei. În acest 
moment, copilul are nevoie de un etalon, pe care îl identifică, din nou, prin părinții săi. Deseori auzim 
preșcolari care spun cu mândrie că seamănă cu mami sau cu tati. Așadar, nu este de ajuns doar ca părinții 
să folosească un limbaj adecvat spre exemplu, ci ei trebuie să se și comporte ca atare 

 În urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală în primii ani de viaţă, climatul 
emoţional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea şi suportul parental 
continuu, sunt factori determinanţi în dezvoltarea personalitîţii copilului.  

 Un copil căruia i s-au citit des povești sau care și-a observat părinții citind, va manifesta mai târziu 
un interes crescut pentru lectură, un copil care și-a petrecut timpul ”lucrând” alături de părinții lui pe un 
calculator și exersând calcule, își va arăta interesul pentru matematică și economie, mai târziu, un copil care 
și-a petrecut primii ani prin sălile de teatru, va crea o pasiune pentru acesta, etc. Este bine știut că orice 
copil se deprinde cu primele noțiuni prin imitație, în același fel, orice rutină exersată cu sau de părinți, va 
deveni ”automatism” în mintea copilului.  

 Dacă în familie, nu doar s-a vorbit despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranță, ci copilul 
a și simțit cum e să fii iubit, a fost obișnuit să manifeste dragoste față de cei dragi, să-i respecte pe cei mai 
în vârstă, să spună adevărul, știind că va fi tratat cu îngăduință, să aprecieze binele și frumosul, atunci acest 
copil va crește iubitor, politicos, tolerant, responsabil. Copiii preiau totul și imită totul.  
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 Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții, cum ar fi: 
spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. Iar altele 
influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit destul de des 
se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forțele 
proprii. Părinții nu trebuie să se lamenteze și să prezinte în culori negre greutățile vieții. Dacă un copil îl 
aude pe unul din părinți cântând, prin imitare va încerca și el să fredoneze. Pentru formarea „celor șapte ani 
de acasă” exemplele (bune) sunt mai folositoare decât discursurile sterpe.  

 Din persectiva modelului trebuie precizat că de foarte multe ori părinții nu își dau seama că involuntar 
ei sunt modele pentru copiii lor. Degeaba îi spun copilului să nu țipe și să nu se certe cu ceilalți copii, dacă 
în casă copilul conviețuiește cu părinți care se ceartă mai tot timpul. Sau au pretenții să spună „te rog!”, 
când defapt nu aud niciodată acest cuvânt din partea lor. Ceea ce vede sau aude copilul face sau spune.  

 Copilul are propria sa personalitate încă de la naștere, odată cu desprinderea efectivă de mamă, de 
unde și expresia „personalitatea biberonului”. Copilul plânge ceea ce înseamnă că are o nevoie ce trebuie 
satisfăcută, plânsul fiind forma de comunicare prin care comunică cu mama. Dacă aceasta identifică nevoia 
și o duce la îndeplinire va construi o relație pozitivă cu bebelușul, dacă nu face acest lucru, apar frustrările, 
atât pentru mamă, cât și pentru copil. Din acest moment, copilul trece prin diverse etape ale dezvoltării sale 
care își pun amprenta în formarea viitorului adult, iar singurii care sunt în prejma sa sunt părinții sau 
persoanele responsabile de creșterea lui.  

 Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). În felul acesta, 
copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale pe care le iniţiază 
în mediul său.  

 Acţiunile celor din jurul său au o mare influenţă asupra sa. Nu degeaba se spune că ,, oglinda 
părinţilor este copilul’. Relaţiile intrafamiliale, nivelul de cultură al membrilor familiei, climatul 
psihosocial, reprezintă condiţii esenţiale în dezvoltarea psihofizică a copilului. Obiceiurile, practicile 
sănătoase sau nu ale celor apropiaţi, îsi vor pune amprenta mai mult decât credem. Astfel, copilul învată să 
mintă daca a fost minţit, învată să agreseze daca a fost agresat, precum şi să iubească sau să mângâie dacă 
a fost iubit şi mângâiat.  

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

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

 Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi 
exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative 
- bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord 
dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în 
realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însuşirile 
dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul, 
cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc. ., altele influenţează dezvoltarea de mai târziu – 
un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va 
avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o persoană 
şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui 
comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra 
copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte 
şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi.  
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 Copilul absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, vor face sau vor crede precum 
părinţii, imitând comportamentele acestora. Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă 
o reprezintă capacitatea părinţilor de a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 Peste învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. Baza 
însă este făcută în sânul familiei. Părinţii trebuie sa îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu. 
Regulile trebuie să fie clare, echilibrate, iar copilul are nevoie sa fie informat dinainte care sunt consecintele 
nerespectarii lor. Orice comportament pozitiv trebuie intărit nu prin recompense materiale, ci prin 
exprimarea bucuriei şi mulţumirii. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie flexibili şi sa ierte micile greşeli 
ale copilului, deoarece şi ei mai gresesc uneori.  

 Din punct de vedere intelectual, familia este primul loc unde începe educaţia. Aici, copiii încep să-
şi formeze vocabularul şi modul de a se comporta cu cei din apropiere, mai întâi, învăţând primele expresii 
şi moduri de manifestare care le vor servi în educaţia ulterioară sau, dimpotrivă, acelea de care vor scăpa 
cu greu sau deloc. Copiii, fiind foarte receptivi la tot ceea ce văd şi aud, familia trebuie să fie foarte atentă 
la cum se manifestă în prezenţa lor.  

 Tonul ridicat, pedepsirea, nervozitatea din partea părinților sunt comportamente ineficiente și 
contraproductive. Este bine ca părinții să fie liniștiți atunci când introduc regulile copiilor și să manifeste 
satisfacție atunci când copii le înțeleg și le urmează.  

 Astfel, mediul familial permite copilului o dezvoltarea optimă a personalității sale, care îl va ajuta să 
se integreze mai târziu la școală împreună cu colegii săi și să-și dezvolte independența și autonomia.  

 Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilӑ, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolarӑ, ȋntr-un moment ȋn care copilul trebuie sӑ facӑ oricum faţӑ unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt ȋnvӑţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. Atitudinea educatorilor presupune mult tact, rӑbdare şi o bunӑ 
cunoaştere a posibilitӑţilor de manifestare ale copilului. La toate acestea trebuie adӑugatӑ multӑ dragoste 
necondiţionatӑ atât din partea pӑrinţilor cât şi din partea educatorilor ȋn clӑdirea temeliei educaţiei copiilor 
noştri.  
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“IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR RUSU OANA ELENA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ŞOTANGA,  

 JUDETUL DAMBOVITA 
 
 “Copilăria este ucenicia necesară vârstei mature, iar prin joc copilul îşi modelează propria statuie”. 

(J. Chauteau, 1967) 
 
 Pentru copil aproape orice activitate este joc, prin joc el anticipează conduitele superioare. Pentru 

copil “jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este sintagma, atmosfera în care 
fiinţa sa psihologică poate să respire şi, în consecinţă, poate să acţioneze” (Ed. Claparede, 1936).  

 Nevoile umane din primele clipe ale vieţii sunt hrana, căldura, protecţia, afecţiunea, lumina. Vorbele 
blânde ale mamei deschid căi nevăzute ale comunicării, care îmbracă forma gânguritului stângaci al 
bebeluşului. Urmează primii paşi prin casă, primii paşi în viaţa de şcolar. De la acest prag se intră în 
fascinanta lume a cărţilor. Ele vor deveni mijloace de joacă prin activitatea de colorat, vor fi răsfoite pentru 
frumuseţea imaginilor despre lucruri minunate.  

Experienţa proprie de viaţă a fiecăruia dintre noi ne asigură un potenţial creativ care poate fi dezvoltat 
datorită faptului că este prelucrat mereu, prin adoptarea unor alte scheme operaţionale ce favorizează 
producerea unor noi cunoştinţe, care nu existau la punctul de pornire. Pe măsura activării şi exersării lui, 
acesta poate deveni marcă a personalităţii noastre, exprimată în primul rând prin creativitate.  

 Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a 
candorii. Jocul şi joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o modalitate 
prin care copii pot descoperi lumea înconjurătoare şi totodată minunatele lucruri pe care copilăria le poate 
oferi. Aceste elemente se află într-o legătură foarte strânsă: prin joc, copii descoperă lumea, iar adulţii se 
întorc la perioada copilăriei, redescoperind acea vârstă a inocenţei. Datorită acestui lucru jocul a devenit 
adiacent unei alte teme şi anume copilăria.  Copilăria este inima tuturor vârstelor. Această afirmaţie se 
referă la vârsta inocenţei. Copilăria este vârsta când omul începe să devină conştient de existenţa lui pe 
lume, când începe să exploreze mediul înconjurător şi să facă eforturi să-l înţeleagă. Este perioada existenţei 
umane, marcată de fascinant, de bucurie şi de vis. Copilăria constituie nucleul originar al existenţei fiecărei 
persoane în parte. Pe de o parte, copilăria este momentul iniţial al vieţii omului. În fiecare persoană rămâne 
o parte din copilărie, din vârsta cea fericită, un moment la care ne raportăm şi pe care încercăm, de-a lungul 
existenţei, să-l întregim şi să-i dăm valoare prin experienţele ulterioare. De exemplu, experienţele care au 
marcat negativ viaţa unui om în copilărie se cer rezolvate în viitor. De asemenea, cele pozitive ne permit 
împlinirea la maturitate. Pe de altă parte, copilăria este un reper fundamental pentru un om atunci când 
acesta devine adult. În concluzie, copilăria este inima tuturor vârstelor, pentru că este cea mai fascinantă 
perioadă a vieţii, la care se raportează mereu în existenţa lui ulterioară.  

 În procesul instructiv – educativ, rolul cadrului didactic este esenţial, el reprezentând “magicianul” 
de care depinde, în cea mai mare măsură, informarea şi formarea viitorilor profesionişti care pot contribui, 
în mod hotărâtor, la progresul societăţii în care trăim.  

 A fi cadru didactic înseamnă o foarte mare responsabilitate, dar şi posibilitatea de a exercita o 
activitate deosebit de frumoasă. (Paraschiva, A. M., 2007, p. 10) 

 Şcoala creează copilului condiţii directe şi indirecte de a intuit existenţa altor tipuri de familie decât 
a sa, şi de a face comparaţii. (Şchiopu, U., Verza, E., 1997, p. 195) 

 Fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate în 
privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte deplin.  

 Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el. Cu cât ne 
vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar 
trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune. 
În educaţie nu există reţete, există experienţă acumulată, idei, teorii bazate pe cercetări noi, practice 
confirmate care şi-au demonstrat în timp eficienţa, valori, principii, reguli. Succesul educaţiei se bazează 
pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil. (Ghid de bune practici, 2008) 
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 Datorită faptului că în procesul instructiv-educativ se lucrează cu personaliţăţi în formare sau deja 
formate, cadrul didactic trebuie să găsească cele mai bune soluţii pentru ca activitatea pe care o desfăşoară 
cu elevii / preşcolarii să se finalizeze prin posibilitatea acestora de a se integra eficient la condiţiile mediului, 
cu ajutorul cunoştinţelor şi informaţiilor pe care le deţin, dar să urmărească şi dezvoltarea armonioasă a 
acestor indivizi din punct de vedere psihologic şi social.  

 Expresia celor “7 ani de acasă”, pe care omul îi are sau nu-i are, reflectă tocmai importanţa pe care 
această perioadă o are în evoluţia psihică a copilului. Copilul se integrează tot mai activ în mediul social şi 
cultural din care face parte asimilând modele de viaţă şi experienţe. Solicitările complexe şi diversificate 
ale mediului social determină dezvoltarea bazelor personalităţii, dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi a 
comunicării.  

 Integrarea copilului în colectivitate devine o condiţie esenţială a stimulării şi folosirii optime a 
potenţialului său. Grădiniţa devine astfel unul din factorii cheie ai dezvoltării copilului în această perioadă 
de vârstă.  
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INFLUENȚA FAMILIEI ASUPRA COPILULUI 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR RUSU OCTAVIA - MARIOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „ION TEODORESCU” 

COTARGAȘI - JUD. SUCEAVA 
 
 Familia reprezintă locul unde copilul se dezvoltă, unde își petrece mare parte din timp, unde devine 

practic ființă socială. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă elemente care îmbogățesc în 
permanență viața familială. Un copil care nu primește o educație corectă din toate punctele de vedere în 
familie, va avea de suferit la maturitate, sau poate toată viața în cazul în care nu are un caracter puternic 
nativ, prin care să se autocorecteze.  

 Rolul educației realizat în familie e acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale în 
primii ani, ulterior copiii fiind preluați de către școală, pentru instruirea didactică. În familie se conturează 
primele caractere, de aceea familia trebuie să intervină pentru corectarea comportamentului copilului. 
Părinții trebuie să acorde o atenție deosebită copiilor, deoarece atitudinea, comportamentul și limbajul lor 
se răsfrânge în comportamentul și modul de a fi al copiilor.  

 Să fii părinte în această perioadă marcată de profunde și rapide transformări sociale este din ce în ce 
mai greu. Mai întâi în familie trebuie să existe un regim igienico - sanitar: de somn, de alimentație, activități 
de joc foarte necesar pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Apoi trebuie să existe modele de conduite 
oferite de părinți pe care copiii le imită foarte bine. Toate acestea determină dezvoltarea personalității 
copilului, precum și rezultatele lui școlare și comportamentul socio - moral.  

 La dezvoltarea personalității copilului contribuie mai mulți factori: familiali, școlari, comunitari. De 
aceea modelele familiale oferite constituie primul model cu o influență hotărâtoare cu privire la concepția 
lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. În zilele 
noastre părinții sunt îngrijorați de viitorul copiilor lor, dar nu au timp și răbdare să acorde atenție 
problemelor acestora. Astfel familia are nevoie de sprijin și susținere pentru a rezolva problemele provocate 
de creșterea generațiilor de azi.  

 Acasă, copilul trebuie să găsească un cadru general de viață în care să se simtă în siguranță, Pentru 
aceasta el are nevoie de părinți calmi, înțelegători, afectuoși, destul de maleabili în raport cu copilul, fără a 
da dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinții lui se ocupă de el, că iau parte la micile lui 
necazuri și probleme care îl interesează și că nu se dezinteresează de ceea ce se întâmplă cu el. Dar în 
același timp copilul are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-și închipuie că 
libertatea lui e fără margini și, totodată, să știe că părinții lui împărtășesc același nivel de exigență.  

Foarte bine puncta și A. S. Makarenko, fiind convins de rolul exemplului în educație: „Să nu credeți 
că educați copilul numai atunci când vorbiți cu el, când îl povățuiți sau îi porunciți. Îl educați în fiecare 
moment al vieții voastre, chiar și atunci când nu sunteți acasă. Felul în care vă îmbrăcați, cum vorbiți, cum 
vă bucurați sau vă întristați, cum vă purtați cu prietenii și dușmanii, felul cum râdeți sau citiți ziarul – toate 
au pentru copil mare însemnătate. Copilul vede sau simte cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate 
a gândurilor voastre ajunge la el pe căi pe care voi nu le observați. ” 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE, EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ  
 

PROF. RUSU VERONICA-CORINA 
LICEUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”CONSTANŢA 

 
Educaţia porneşte din familie, dar se continuă în şcoală, mai ales în clasele primare.  
Când elevul ajunge la liceu, el este deja format, nu mai poţi sa schimbi multe în educaţia lui, decat 

dacă el doreşte să schimbe ceva.  
Când devin adolescenţi, elevii deja au o personalitate formată, au ambiţiile şi doleanţele lor. 

Importanţa celor şapte ani de acasă se propagă pe tot parcursul vieţii. Prima educaţie se face în familie şi 
devine prima carte de vizită a omului oriunde se va duce în lume. Dacă părinţii nu se implică direct în 
educaţia copilului, acesta îşi ia „zborul” într-o direcţie greşită.  

În acelaşi timp, adolescenţii caută resurse pentru viitor, îşi proiectează un drum în viaţă. În această 
perioadă ei îşi caută cel mai mult identitatea, vor să fie adulţi şi să fie respectaţi.  

Profesorii trebuie să ştie cum să se apropie de adolescenţi, de personalitatea lor vulcanică, 
nonconformistă, trebuie să găsească modalităţi de a se considera partenerii lor în educaţie, să le arate drumul 
spre clădirea unui viitor solid.  

Educaţia elevului în liceu se face mai greu, deoarece el nu mai vrea să asculte, el vrea să fie 
independent, să i se respecte dorinţele de moment şi aspiraţiile pentru viitor. Ei simt o atracţie tot mai mare 
pentru grupuri de tineri de vârsta lor, iar izolarea poate duce la depresii şi în unele cazuri chiar la suicid. 
Nevoia lor de apartenenţă la grup este foarte mare, iar profesorii şi adulţii, în general, trebuie să-i îndrume 
spre grupuri echilibrate, deoarece tentaţiile vremii sunt foarte mari. Cei care se lasă influenţaţi de persoane 
”nocive” pot ajunge să consume substanţe interzise, alcool sau tutun. Este o perioadă foarte dificilă, mai 
ales pentru părinţi, deoarece nu-şi doresc ca fiii şi fiicele lor să ajungă în grupuri rău famate dar nici nu-i 
pot izola de restul tinerilor pentru că se ajunge în cealaltă extremă, a izolării şi autodistrugerii.  

În ziua de astăzi, mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de activitatea lor zilnică şi „uită” să ia parte şi la 
activităţile copiilor, scuzându-se că nu au timp, compensând cu multe alte obiecte (jucării, telefoane, tablete 
etc) sau dulciuri, crezând astfel că le înlocuiesc lipsa lor fizică sau afectivitatea de care copiii au atâta 
nevoie. Copiii au nevoie de îmbrăţişări, de încurajări, de prezenţa părinţilor, de a se juca cu ei, de a călători 
împreună, de a participa la diverse activităţi sportive sau în aer liber. Lipsa acestora le creează copiilor 
frustrări ducând mai târziu la formarea unor adulţi cu probleme de adaptare şi socializare.  

De obicei, părinţii sunt alături de elevi în clasele primare, se desprind uşor de ei în gimnaziu, iar la 
liceu foarte greu mai ajung să se intereseze de copiii lor, poate din lipsa timpului sau din prea multă 
încredere pe care o au în copii, iar unii dintre aceştia profită de situaţie.  

Noi, profesorii, putem să realizăm activităţi cu elevii din care să rezulte conştientizarea efectelor 
negative ale substanţelor dăunătoare, ale grupurilor de tineri care încalcă legea, efectele de durată ale 
comportamentelor dăunătoare. Astfel, arătându- le calea bună şi calea greşită, ei pot alege să-şi construiască 
un viitor promiţător.  

Contează foarte mult educaţia pe care au primit-o în familie, de tipul de familie din care fac parte, 
mediul din care provin elevii şi chiar posibilităţile financiare pe care le au, pentru formarea unei 
personalităţi sănătoase. Educaţia primită la şcoală trebuie susţinută şi acasă.  

Un părinte implicat în educaţia copilului va contribui la crearea unui viitor strălucit pentru acesta. 
Părinţii care sunt mai mult absenţi din viaţa copiilor lor, se întreabă când aceştia ajung adolescenţi, cu ce 
au greşit de şi-au pierdut copiii într-o lume dubioasă şi suspectă de multe tentaţii imorale sau ilegale. Şi 
exemple concrete sunt multe.  

Dacă părinţii sunt prea ocupaţi pentru a-si supraveghea copiii şi nu sunt prezenţi în viaţa lor, atunci 
profesorii trebuie să fie cei care îi îndrumă spre o viaţă frumoasă, spre o carieră care să le aducă stabilitate, 
satisfacţie, independenţă prin activităţile şcolare şi extracurriculare la care participă.  

Copilul trebuie să beneficieze de un timp liber de calitate petrecut cu părinţii, prin implicarea acestora 
din urmă în activităţile copiilor, încurajându-le o viaţă socială benefică care să-i proiecteze o viaţă de adult 
echilibrată, cu multe realizări.  

Pentru un viitor mai bun, e bine să ducem şcoala acasă şi familia la şcoală. Doar prin educaţie 
susţinută de ambele părţi şi parteneriate familie-şcoală putem clădi o viaţă frumoasă copiilor noştri.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR RUSU VIORICA 

 
ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 
Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei 
personalitati armonioase.  

 Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara 
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.  

 De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor, 
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata, 
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.  

 De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere 
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte 
elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca 
au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.  

 Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa, 
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor.  

FORMAREA INDIVIDULUI – ROLUL FAMILIEI 
Ca mediu social, familia reprezinta locul in care copilul este ingrijit, educat, educatia in familie 

precedand-o pe cea institutionala. Copilul, in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia nu 
trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui, ci sa aiba in vedere educatia psiho-sociala, 
coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului, 
iar educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica, urmarindu-se concomitent 
educatia intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihica a 
copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta, rolul exemplului este foarte 
important.  

De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre lume 
si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin comunicarea 
continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al 
dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, 
le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea vorbirii de catre copiii 
cu cei din jur. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor, semn sigur al dezvoltarii lor 
intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere, al curiozitatii lor cu privire la originea lucrurilor 
din jur. In familie copiii isi insusesc primele cunostinte, isi formeaza primele reprezentari si dobandesc 
experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este "bine" si ce este"rau", ce este 
"permis" si ce este "interzis". Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati, iar pentru altele 
sunt dojeniti de catre parinti.  

 Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. Deprinderile 
de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera morala in care el a fost 
crescut in familie, sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care i l-au 
dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul este incorect nu pentru 
ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu dispune de experienta 
morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui.  

 In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea 
ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii familiei, 
dragostea parinteasca rationala fata de copii, consecventa si unitatea cerintelor pe care le formuleaza parintii 
si ceilalti membri ai familiei fata de copii, exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile si faptele 
lor, incat devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, parintii isi iubesc copii, le poarta de grija, 
muncesc pentru ei si participa la toate bucuriile si supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie 
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oarba. Parintii care se manifesta astfel fata de copiii lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, 
nu se bucura de nici un fel de respect si autoritate in fata acestora.  

 Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi, 
ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci 
cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie copilul 
unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta 
daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt datori sa-i 
gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca sa-si petreaca 
timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamna a-l lipsi 
de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos, sub aspectul intelectual si moral, daca nu se 
dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii.  

FAMILIA – FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII 
Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii ei, prin 

noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme 
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia 
sa. Educatia, sub toate formele ei, este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si 
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care 
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea 
unor solutii adecvate.  

Considerand ca “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie generala 
influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) vom incerca sa extragem cateva dintre 
caracteristicile relatiilor de filiatiune care au importanta majora in definirea personalitatii copilului. 
Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar (parinti – copii), 
secundar (relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, prin care sunt 
preluatre de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul 
exceptionala, interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii 
copilului. Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli 
de conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care 
parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata 
viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea 
este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia 
mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.  

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni 
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei, 
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii 
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale 
(“cei sapte ani de acasa”) constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind 
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si 
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai 
mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele 
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.  

In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul 
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental 
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, 
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de 
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite 
in familie.  

Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine 
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea 
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile 
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta 
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie 
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, 
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contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile 
educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in 
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, 
etc si, pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari.  

Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai 
multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale 
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor 
educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt 
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura, 
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei. 
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau 
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale 
strategiilor lor educationale.  

Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii 
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.  

Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi 
va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si, 
in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei 
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice 
varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara 
programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati 
artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest domeniu.  

Afirmand ”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu am 
facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia buna, 
maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate.  

La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot 
constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca scoala, viata 
in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligenta 
rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati.  

Apar astfel atitudini de ingamfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilitati, 
dar si atitudini de subevaluare a copiilor, precum si slabe posibilitati de adaptare la situatii noi.  

Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si 
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta 
o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si 
comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un 
comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele 
ei, in ultima instanta, timiditate exagerata.  

Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii 
armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un cadru general de 
viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, 
destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii 
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se 
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina 
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii 
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta. ”(M. Gilly).  

In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt 
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie problemelor 
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii 
exercitandu-se oarecum paralel.  

Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile 
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa 
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constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor 
scolare.  

CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani de-
acasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme ori 
reguli de politete, in special.  

Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”, 
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc.  

Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informatii, de catre cine si in ce mod. Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel 
mai mult timp cu familia, in special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra 
lui.  

Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami. ” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.  

Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta 
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca 
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat.  

Insa va trebui sa ne impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel incat copilul sa poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, 
cat si din cele negative.  

Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne 
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in 
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.  

Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative; 
– bune maniere si comportament; 
– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire); 
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului 
– consecventa in realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atentiei; 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini; 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii: 
– spiritul de competitie; 
– altruismul; 
– cooperarea; 
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.  
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Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit 
destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi 
increzator in fortele proprii.  

Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață? 
Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să îşi urmeze 

scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i se cuvin doar lui, am pus o piatră 
extraordinară la temelia caracterului sau.  

Bunătatea: una din primele lecţii pe care i le-am dat fiului meu, şi a prins, în parte pentru că a văzut 
exemplul în familie, în parte datorită firii lui sensibile, a fost să nu râdă niciodată de nimeni. L-am învăţat 
să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci să poarte de grijă.  

Să nu invidieze: cunoaşteţi adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu cineva doar atunci când 
respectivul este… un pic mai prejos decât ei? Altfel, sunt roşi de invidie. Noi, ca părinţi, trebuie să fim cu 
luare aminte, să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de competiţie. Cel mic e bine să înveţe că 
îşi este suficient sieşi exact aşa cum este, iar darurile şi avantajele altora nu-i vor ştirbi din calităţile lui.  

Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani de-acasă. Însă doar o 
mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai copilului 
bune maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public. Din nou, pilda 
comportamentului părinţilor va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte.  

Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă orice ca să le fie bine, 
iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, să lucreze în 
echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am dat un dar 
nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten! 

Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o 
însuşim. Eu recunosc că îmi lipseşte: este unul din lucrurile pe care vreau să le consolidez în mine în 
următoarea perioadă. Visez la un corp mai suplu (dacă îmi voi controla pofta de mâncare), visez să fiu o 
mamă mai blândă pentru copiii mei (dacă îmi voi controla tonul şi vocea), o gospodină mai organizată (dacă 
îmi voi controla obiceiul de a pierde vremea pe Facebook).  

O gândire optimistă: iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă pluteşte optimismul, 
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă ne lăsăm măcinaţi de gânduri 
rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi puiul nostru în timp.  

 Ar fi fost de ajuns să spun că lecţia esenţială a celor şapte ani de-acasă este să îi învăţăm pe copii ce 
e dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR PENTRU INVATAMANT PRIMAR, ROGOJAN STELUTA 
 
Familia, in orice societate, joaca rolul cel mai important in formarea si socializarea copilului, deoarece 

ea reprezinta cadrul fundamental in interiorul caruia sunt satisfacute nevoile fiziologice si sociale si 
implinite etapele intregului sau ciclu de crestere.  

Parintii sunt primii educatori din viata copilului, educatia primita de acesta pana la sapte ani, fiind 
determinata pentru dezvoltarea sa ulterioara, fiind, in primul rand, cadrul existentei biofizice al dezvoltarii 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie sa fie, pastrarea sanatatii, cresterea normala si calirea 
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice armonioase, inseamna asigurarea 
unui program zilnic care trebuie sa respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu 
are nevoie numai de adapost, hrana si haine, familia si caminul reprezinta pentru copil si „scoala primilor 
ani” in care se pun bazele viitoarei sale constiinte, ale tuturor trasaturilor care il vor defini ca om intreg, ca 
persoana cu statut social.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI MAI IMPORTANȚI ANI 
 

PROF. INV. PRIMAR ROJA ANDREEA NICOLETA 
LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți, 

la formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, să spună mulțumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. “Dar educația primită în cei 7 de acasă depinde de 
câțiva factori: relația afectivă dintre copil și părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se 
bazează familia și pe care le transmite copilului”, spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul 
de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”. Baza formării unui 
comportament corespunzător al copilului este relația afectivă cu părinții. Dragostea cu care parintii isi 
inconjoara copilul ii permite acestuia sa se dezvolte, sa aiba incredere in propriile forte. Copilul iubit de 
parinti se simte protejat, ingrijit, iar aceasta idee de siguranta ii creeaza deschiderea spre invatarea si 
asumarea regulilor de comportament”, subliniaza psihologul Oana-Maria Udrea. Copilul care se simte 
apreciat de parinti percepe in mod pozitiv regulile transmise de acestia. Ba chiar el realizeaza ca parintii ii 
acorda atentie, ca sunt preocupati de ceea ce face. Totodata, educarea copilului intr-o atmosfera deschisa, 
bazata pe iubire si incredere, face ca regulile sa nu se transforme in disciplina de fier. Potrivit psihologului 
Oana-Maria Udrea, educatia trebuie adaptata etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru ca el intelege lumea 
in mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizeaza ce e bine si ce e rau. 
Daca ii vom prezenta urmatoarea intamplare: “Un copil a spart cinci cesti pe care mama le-a lasat pe jos, 
iar alt copil a luat o ceasca de pe masa si a aruncat-o pe jos” si il vom intreba cine a facut rau, vom avea 
surpriza sa raspunda ca acela care a spart mai multe cesti a facut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul 
se gandeste la cantitate, nu la ce e bine si ce e rau. Pana la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de 
propriile nevoi, asa incat nu este tocmai rezonabil sa ii pretindem unui copil de 2 ani sa imparta voluntar 
jucaria cu alt copil. La aceasta varsta este nepotrivit sa obligam copilul sa fie altruist, pentru ca el nu este 
inca pregatit pentru asta. Asa cum copilul de 2 ani nu poate intelege ca mama a avut o zi grea. El stie ca 
atunci cand mama vine acasa trebuie sa ii acorde atentie, sa se joace impreuna. Dar chiar daca la 2-3 ani 
copilul nu este suficient de matur pentru a sti ce e bine si ce e rau, asta nu inseamna ca ii facem toate poftele 
sau ca il lasam sa faca orice”. Este necesar sa fixam limite, intrucat copilul trebuie sa invete ce inseamna 
asteptarea, amanarea dorintelor. La aceasta varsta il putem invata formulele de politete. Ii aratam cum si 
cand se spune buna ziua, te rog, multumesc, la revedere, iar copilul invata prin imitatie. De la 3 la 5 ani, 
copilul incepe sa fie capabil sa imparta jucariile, isi dezvolta simtul binelui si al raului, este constient cand 
face un lucru bun sau un lucru rau, observa reactiile parintilor in fata comportamentului sau (“ma ignora 
sau imi acorda atentie”), apreciaza recompensele, dar constientizeaza si semnificatia pedepsei. De 
asemenea, acum este momentul pentru a-l invata bunele maniere: ce se cuvine si ce nu la masa, intr-o vizita, 
in parc, la gradinita. A-l invata bunele maniere este insa un proces de durata, care va prinde contur in fiecare 
zi, iar cele mai bune ocazii pentru a indruma copilul in directia corecta sunt intamplarile curente din spatiul 
familial. Masa alaturi de membrii familiei, mersul la cumparaturi, vizitele la bunici sunt tot atatea momente 
in care copilul este obisnuit cu bunele maniere.  

Intre 5 si 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la gradinita, sta cu bona sau cu bunica 
si, pentru ca nu va mai fi tot timpul alaturi de parinti, este necesar sa ii dezvoltati mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii si adulti. Acum ar trebui sa poata purta o conversatie cu adultii, sa isi 
argumenteze punctul de vedere in discutiile cu copiii de aceeasi varsta, sa intervina in discutiile din familie, 
sa vorbeasca la telefon. Incurajati-l sa se exprime, lasati-l sa termine ce are de spus si nu ii faceti observatii 
in public. Replicile de genul “taci din gura, ca esti mic si nu ai dreptul sa vorbesti” sau prelegerile tinute in 
public nu fac decat sa umileasca si sa inhibe copilul. Parintii sunt modele pentru copil. Degeaba ii spunem 
copilului sa nu mai tipe prin casa daca el aude frecvent certuri intre parinti. Sau este ineficient sa ii atragem 
atentia ca nu a spus multumesc la magazin daca in familie nu aude niciodata acest cuvant. Cea mai pretioasa 
recompensa pentru copil nu este cea materiala (dulciuri, jucarii, bani), ci exprimarea multumirii si bucuriei 
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pe care parintele i le arata cand face o fapta buna. De aceea, este important sa il laudam ori de cate ori se 
dovedeste bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficienta si in administrarea pedepsei. Dezamagirea, 
nemultumirea parintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decat o cearta sau o palma. Parintii trebuie sa ii 
explice clar copilului ce are voie sa faca si ce nu, sa stabileasca reguli realiste, echilibrate si sa ii spuna 
dinainte ce se va intampla daca nu le respecta. Totodata, este important ca amandoi sa fie consecventi in 
educarea copilului. Daca mama il invata sa spuna multumesc, tatal nu va trece cu vederea cand copilul uita 
sa fie respectuos. In acelasi timp, parintii trebuie sa fie intelegatori si sa accepte greselile involuntare. Sa 
nu uite ca si adultii gresesc uneori, daramite copiii.  
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PARINTELE, CEL DINTAI MODEL AL COPILULUI 
 

CRISTINA ROMAN, PROF, INV. PRESC 
 
 Orice om își poartă copilăria ca pe o găleată răsturnată peste cap.... conținutul ei se prelinge toată 

viața pe noi oricât ne-am schimba hainele... (Drumul lui Conrad Castiletz, Heimito von Doderer) 
 A crește copii sănătoși și fericiți este lucrul pe care ni-l dorim cel mai mult și care ne frământă cel 

mai tare.  
 Dragostea nu-l răsfață pe copil și nici nu îi face viața mai ușoară. Dragostea se manifestă prin asceza 

reală de a rezista ispitei cedării sau enervării și de a stabili limite clare și sistematice, rămânând totodată de 
partea copilului.  

 A fi părinte nu e cea mai ușoară meserie. Mulți părinți ar vrea ca la începutul acestui proces de 
creștere și educare a unui copil să știe mai multe lucruri. Meseria de părinte se învață văzând și făcând. 
Părintele crește odată cu copilul său. Direcția este ce care contează.  

 Părintele este modelul copilului său. De aceea fiecare părinte trebuie să fie conștient în fiecare 
moment de impactul acțiunilor sale asupra copilului. Ceea ce îi transmiți copilului tău prin personalitatea 
ta are impact asupra viitoarei sale personalități și asupra caracterului său.  

 Nu suntem niște copii fidele ale părinților noștri, dar există o parte importantă din ceea ce suntem 
care se datorează lor. Personalitatea se creează în urma amestecului mai multor ingrediente: structura 
interioară a persoanei, sensibilitatea, înclinațiile, mediul. Copilul mic este ca o oglindă pentru părinții lui. 
El reflectă stările lui de spirit, mediul și atmosfera de acasă.  

 Oamenii au nevoie de valori. Fără ele s-ar afla la nivel animalic. Când suntem mici preluăm valorile 
părinților noștri, pentru că ei sunt cei mai aproape de noi. Lumea lor este universul nostru din care absorbim 
totul, încercând să ne definim personalitatea. Când ești mic, universul părinților este reperul moral și estetic 
la care te raportezi. Multe din valorile care te-au înconjurat în copilărie se infiltrează adânc în personalitatea 
ta și te împing toată viața să acționezi într-o anumită direcție.  

 A fi un părinte bun constă în implementarea unui plan bun cu răbdarea și consecvență, cu fiecare 
ocazie, iar și iar. A fi părinte nu se poate reduce la strategii și tehnici, pentru că tocmai comportamentul 
nostru este dascălul cel mai eficient. . Și de aceea este important să ne facem timp să învățăm și să citim 
despre cum să fii un părinte bun, pentru că felul cum te porți față de copilul tău, zi de zi este ceea ce îl 
formează cu adevărat.  

 Fii model pentru copilul tău. Fără doar și poate el va încerca să îți copie comportamentul, așa că 
încearcă să le faci cât de evidente posibil- teatral.  

 Exemplu: Mulți părinți spun: Copilul meu nu știe să împartă. Ține totul pentru el. Întrebare: Tu 
împarți? Tu ești o persoană generoasă? Copilul tău te vede vreodată în aceste acte de generozitate? Actele 
de generozitate trebuie făcute vizibile copilului. În momentul în care copii văd părinții făcând acte de 
generozitate des nu au cum să nu adopte același comportament.  

 Copiii nu vor învăța generozitatea dacă fiecare copil are propriile lui jucării și nu e niciodată silit să 
împartă cu ceilalți.  

 Exemplu: Copilul nu citește. Dar copilul tău te vede vreodată pe tine citind? Cum ar putea copilul 
tău să te vadă citind? Să te vadă cu o carte în mână? Trebuie doar să vadă că ai un obicei în această direcție 
și că îți face plăcere. Poate că nu ai vrea să citești, dar dacă ți-ai dori ca al tău copil să citească e cea mai 
bună metodă dintre toate. Ia o carte din bibliotecă și citește câteva pagini. Și citind s-ar putea chiar să 
înceapă să îți placă.  

 Exemplu: Vrei să-l înveți pe copil ce înseamnă responsabilitate? Fă lucrurile evidente! Spune cu voce 
tare acțiunile pe care le faci și de ce le faci?  

 Gândește-te la acele lucruri pe care ai vrea să le crești mai mult la copilul tău, acele competențe, 
acele trăsături, pe care le-ai să le vezi la copil. Un copil face ceea ce vede, nu ceea ce i se spune! Acest 
lucru generează o foarte mare presiune pe umerii noștri. Oare facem bine, ne comportăm bine? Cât din 
comportamentul nostru ar trebui să modificăm, în așa fel încât să rămânem autentici, dar să și transmitem 
valori, principii pozitive copilului nostru. Treburile trebuie făcute cu drag! Dacă tu te aștepți ca al tău copil 
să-și ducă responsabilitățile la îndeplinire, nu-i poți transmite că este o corvoadă să faci aceste lucruri.  
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 Exemplu: Care este motivul pentru care te duci la serviciu? De ce nu stai cu mine? Răspuns clasic: 
Mă duc la serviciu pentru a câștiga bani, pentru jucăriile tale, pentru mâncarea.... Deja i-ai transmis că 
munca pentru tine nu este ceva plăcut. Adică te duci la serviciu exclusiv pentru bani. De ce ar înțelege el 
că munca e ceva plăcut dacă tu îi transmiți că nu este. Până la o vârstă copii nu privesc sarcinile din casă ca 
pe ceva neplăcut. Le face plăcere să dea cu aspiratorul, să șteargă praful, să spele un vas. Nu fac diferență 
între joacă și ducerea la îndeplinire a responsabilităților. Acest lucru îl putem păstra mult timp dacă ne 
gândim că suntem modele pentru ei și că atunci când dăm cu aspiratorul, când spălăm vase am putea chiar 
să ne distrăm!  

 Copiii nu sunt niște probleme de rezolvat, ci persoane pe care se cuvine să le iubim și să le îndrumăm. 
Să ne creștem copiii gândindu-ne mereu la ”linia de sosire”. Trebuie să gândim obiectivele pe termen lung 
pentru copiii voștri. Copiii noștri nu au venit pe lume să ne facă viața tihnită. Copiii nu învață prin 
discursuri. Ei învață din modul cum răspundem la purtările lor nedorite. Ei învață că îi iubim orice s-ar 
întâmpla atunci când le răspundem cu respect. Ei vor duce o viață cu adevărat bună dacă au dobândit un 
simț profund al respectului de sine și al respectului față de ceilalți. Aceștia nu au nevoie de părinți 
extraordinari, ci de ființe umane care să vorbească limba lor și care să fie capabili să pătrundă în inima lor. 
Spuneți-le copiilor voștri că ei nu sunt simple note de subsol, ci paginile centrale ale poveștii vieții voastre. 
Demonstrați-le acest lucru. Atunci se vor îndrăgosti de voi, le va face plăcere să vă caute, să fie aproape de 
voi.  

 Hrăniți personalitatea copiilor voștri cu înțelepciune și liniște. Vorbiți de peripețiile voastre, de 
momentele de ezitare, de căderile emoționale pe care le-ați avut. Transformați memoria lor într-o gradină 
de vise! 

 ”Nu te teme că niciodată nu te ascultă copiii; teme-te că te privesc tot timpul”. Robert Fulghum 
 
Bibliografie: 
1. Curs Urania Cremene, Capitolul IV și V 
2. Ciucurovschi, Gabriela, 7 pentru o viață, Editura Benefica, 2012 
3. Cury, Augusto, Părinți străluciți, profesori fascinanți, Editura For You, 2005 
4. Mamalakis, Philip, Principii ortodoxe de creștere a copiilor, Editura Sophia, 2017 
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 CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ROMANESCU ELENA-LAURA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRISTAN TZARA” MOINEŞTI 

JUD. BACĂU 
 
,,Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 

Levine) 
 
Educaţia, bunele maniere sunt chei către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va 

descurca mult mai bine la scoală, în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  
Copilăria reprezintă o perioadă a vieţii propice pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este răspunzătoare de trebuinţele elementare ale copilului, de protecţia 
acestuia, care exercită o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa 
în profilul moral-spiritual al acestuia.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” înseamnă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 
atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj. Copilul este pregătit să primească informaţii, de aceea, este important cum sunt transmise 
aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către ,, părinţii inteligenţi”:  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
 Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată.  
 În primul rând, copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul de 

siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul mental al 
copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. Ca părinţi trebuie să fim 
întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Implicarea activă în jocul copilului 
înseamnă temelia unei legături solide între noi şi el. Un copil privat de joc va avea carenţe în structura 
personalităţii sale.  

Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce nu au avut: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, televizor şi calculator. În schimb, alţi 
părinţi au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative precum: învăţarea limbilor străine, 
informatică, muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, 
internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte 
riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. (“Părinţi străluciţi, profesori 
fascinanţi” Dr. Augusto Cury) 

Trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea 
oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie 
pentru copil sau pe lângă copil este bine să fie considerate ,, intervenţii educative”, ele devenind ,, intervenţii 
împreună cu copilul”: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. Rolul părinţilor trebuie centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării 
sociale, ca părţi ale unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi 
societăţii asupra copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă 
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copiilor posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor 
emoţionale şi la reacţii adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă” ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune, limite clare şi bine 
precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului, 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile, respect, deschidere şi comunicare, 
recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor, confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în adultul de mai târziu. Aceasta este perioada cea 
mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini, cu un comportament normal 
sau deviant.  
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EDUCATIA IN FAMILIE 
CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 
PROF. ROMANIUC CARMEN 

LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCA” 
 
În ultimii ani, specialişti din domenii precum medicină, psihologie, educaţie au întreprins cercetări şi 

studii care au urmărit dezvoltarea, formarea şi integrarea adulţilor în societate. Astfel, cei interesaţi de 
aceste subiecte au fost surprinşi să afle că viaţa şi evoluţia individului depind de o multitudine de factori, 
încă din viaţa intrauterină şi până la experienţele, interacţiunile, interesele, educaţia din timpul copilăriei şi 
a adolescenţei.  

 Tot mai des este invocată expresia „cei şapte ani de acasă” care s-au redus de fapt la cei şase ani de 
acasă. Este vorba despre o perioadă de timp importantă, petrecută în sânul familiei, atunci când copiii sunt 
protejaţi de părinţi, bunici şi familia extinsă mai mult ca niciodată în viaţa lor. Din păcate, în societatea 
românească, acest interes deosebit se estompează cu timpul şi de multe ori are repercusiuni majore asupra 
formării personalităţii tinerilor.  

 Pentru a avea un viitor satisfăcător şi un parcurs educaţional potrivit, copiii au nevoie de un climat 
familial echilibrat, caracterizat prin armonie, calm, afecţiune sinceră, responsabilitate, implicare egală a 
părinţilor în creşterea şi educarea celor mai mici membri. Adulţii familiei au datoria de a face tot ce le stă 
în putere pentru a creşte urmaşi responsabili, echilibraţi şi fericiţi. Dacă în trecut posibilităţile materiale, 
educaţionale şi sociale erau vitrege şi părinţii nu aveau acces la informare, la rândul lor nu frecventau 
şcolile, în zilele noastre, aceştia pot participa la diverse întâlniri cu specialişti care să îi îndrume în privinţa 
creşterii şi educării copiilor, pot colabora cu profesorii şi psihologii.  

 Educaţia în familie influenţează decisiv viitorul unui tânăr deoarece valorile insuflate de părinţi şi 
bunici îşi pun amprenta pe întreaga personalitate a acestuia. Cinstea, omenia, bunătatea, perseverenţa, 
prietenia, empatia, implicarea, compasiunea se învaţă în familie mai ales prin puterea exemplului. Dorinţa 
de a studia, de a citi, de a avea o carieră, tot în familie se insuflă. Un copil care nu îşi va vedea părinţii citind 
nu va avea o înclinaţie naturală pentru lectură. Un copil care va trăi într-un mediu marcat de violenţă, 
discriminare, dezinteres, va prelua fără voia sa aceste atitudini. Chiar într-o familie în care părinţii îşi dau 
toată silinţa pentru a asigura cele necesare traiului cotidian sau vor efectua ore suplimentare cu scopul de a 
avea banii necesari pentru educaţia copiilor, pot apărea urmări negative cauzate pur şi simplu de lipsa 
timpului acordat fiilor. Pentru un copil în formare sunt necesare încurajările, laudele, sfaturile, discuţiile cu 
părinţii. Lipsa lor duce la apariţia unor complexe, în special al aceluia de abandon. Şi de aici derivă 
complicaţii, comportamente deviante.  

 Copilul învaţă în familie despre oameni, atitudini, sentimente. Este eronată ideea că un copil e prea 
mic ca să înţeleagă ce se petrece în jurul său. El înţelege foarte bine şi imită, pentru că aceasta este trăsătura 
cu care l-a înzestrat natura pentru a creşte, a se adapta, a se maturiza. Certurile, cuvintele urâte, dojana vor 
activa hormonii stresului, adrenalina şi cortizonul. O stare de stres prelungită determină dereglări 
hormonale şi afecţiuni asociate, anxietate, dureri de cap, somn agitat. Copilul învaţă cum să se comporte şi 
cum să se integreze într-un grup, de adulţi, de copii sau mixt. Colaborarea, prietenia, colegialitatea, empatia, 
corectitudinea sunt calităţi care îl ajută întreaga viaţă să se adapteze şi să se integreze într-un grup. Acestea 
se câştigă tot cu ajutorul părinţilor printr-o îndrumare susţinută, potrivită şi adaptată nevoilor. Este 
important ca părinţii să îi înveţe despre natură, respectul pentru mediul înconjurător, reciclare, deoarece 
Terra este singura casă pe care omenirea o are şi poluarea influenţează decisiv stilul nostru de viaţă. Un 
copil sănătos şi responsabil este un copil care are grijă de mediul înconjurător. Nu în ultimul rând, părinţii 
ar trebui să îi înveţe pe copii despre corpul lor, păstrarea sănătăţii, practicarea activităţilor în aer liber şi mai 
ales să nu le dezvolte dependenţa de tehnologie care are efecte din ce în ce mai negative asupra copiilor.  

Un număr tot mai mare de psihologi susţin ideea că educaţia din familie influenţează formarea şi 
cariera unui tânăr mai mult decât educaţia şcolară. Ar fi bine ca tot mai mulţi părinţi să se informeze şi să 
ţină cont de aceste observaţii care aparţin unor specialişti.  
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SECRETUL FERICIRII- CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INVATAMANT PRIMAR, ROMOCEA IUDITA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ,, OCTAVIAN GOGA” JIBOU, JUD. SALAJ 

 
 Oare copilul meu se va descurca în viaţă? Fetiţa mea îşi va afla o meserie pe care să o îndrăgescă? 

Băiatul meu va fi un adult echilibrat, fericit? Cum aş putea să îmi ajut copilul?- Acestea sunt câteva dintre 
problemele pe care şi le pune un părinte. Iar cu trecerea timpului le formulează tot mai des.  

 Primii 7 ani din viaţa copilului sunt cei mei importanţi din punct de vedere al dezvoltării. În aceasta 
perioadă copilul este deosebit de receptive şi deschis. Astfel în aceasta perioadă se poate forma şi dezvolta 
cu uşurinţă abilităţi, aptitudini şi cunoştinţe care să ducă la formarea personalităţii copilului.  

 Auzind ,, cei 7 ani de acasă” ne gândim la o persoană, copil care salută, ştie să mulţumească, e 
politicos, adică bine crescut.  

 Educarea copilului începe, după părerea mea, în momentul conceperii. Iar de aici până la naştere 
copilul trece prin etape cruciale de dezvoltare. După naştere continuă dezvoltarea fizică, mentală şi 
spirituală. Impulsurile, experienţele şi trăirile acumulate sunt absorbite în sufletul copilului. Prin acestea 
sunt ,, influenţate” genele lui, iar trăsăturile de personalitate sunt modelate şi schimbate în funcţie de mediul 
său. Noi, ca părinţi, trebuie să îi arătăm, să îi dăm ce e mai bun copilului nostru, deoarece el în această 
perioadă a vieţii învaţă totul prin imitare. Noi, părinţii, suntem un model pentru copilaşi.  

 Pentru progresul optim al copiilor noştri trebuie să ţinem cont de câteva aspecte pe care eu, personal 
le consider reguli.  

1. Regulile se respectă! 
Copiii acceptă uşor regulile dacă acestea sunt evenimente repetate. Îi este mai uşor să se adapteze 

unor situaţii, să trăiască diferite evenimente, dacă trăieşte într-un mediu cu reguli. Îmbrăcerea, jocul şi joaca, 
mâncarea, odihna, etc. vor avea un rost. De mici trebuie să îi obişnuim de exemplu să îşi adune jucăriile, să 
se îmrbace sau dezbrace, cum se mănâncă la masă, pe ce ton se vorbeşte, etc. Trebuie avut grijă, pentru că 
un părinte prea slab sau prea stict îşi pierde rolul de siguranţă iar copilul poate deveni anxios.  

2. Dezvoltarea şi încurajarea creativităţii! 
Un mediu bogat în stimuli sporeşte senzaţia de frumuseţe a copiilor şi îi inspiră să creeze. Trebiue 

lăsaţi copiii să practice diferite meşteşuguri artistice, să taie, să lipească, să modeleze, şi lucrările lor să le 
afişăm undeva în casă.  

3. Dezvoltarea de obiceiuri sănătoase! 
Excursiile şi plimbările în familie nu sunt numai sănătoase, ci şi întăresc sentimentul de unire a 

familiei. Consider că trebuie limitat timpul copilului petrecut la televizor sau computer, în schimb să 
incurajăm activităţile in familie.  

4. Trebiue să le dezvoltăm abilităţile: 
• Dezvoltarea limbajului: se va dezvolta prin poveşti, poezii, zicători, rime, cântece.  
• Dezvoltarea atenţiei şi conştientizarea sarcinilor: Deoarece sarcina este diferită de joc şi chiar 

tebuie îndeplinită, nu este distractivă, nu le plac copiilor. E o muncă care cere perseverenţă şi autocontrol. 
Până la 6-7 ani copilul trebuie să fie capabil să se concentreze şi să îndeplinească sarcinile adecvate vârste.  

• Dezvoltarea emoţională! 
Pentru a avea un copil echilibrat emoţional este nevoie de o familie echilibrată. Cel mai bun mod de 

a ajuta dezvoltarea copilului este relaţia armonioasă a familiei.  
 Astfel vom creşte un copil fericit, care va deveni un adult împlinit, echilibrat. Deci în primi şapte ani 

educarea copiilor este responsabilitatea familiei, grădiniţa /şcoala doar şlefuieşte cu ce vine de acasă copilul.  
 Ca instrument şi metodă pentru dezvoltarea optimă a calităţilor, abilităţilor şi cunoştinţelor în primi 

7 ani, şi nu numai, consider că ar trebui să fie iubirea atentă şi înţelepciunea creştină.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PRIMAR 
 ROMOCEA RAMONA- DIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SANNICOLAU ROMAN, BIHOR 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR, ROȘCA VIORICA 
SCOALA PRIMARA SUPLAC, JUD. MURES 

 
 Cand vorbim despre cei sapte ani de acasa ne gandim la educatia pe care copilul o primeste de la 

parinti, la formarea personalitatii si comportamentului copilului pana merge la scoala. Cand spunem ca un 
copil are sapte ani de acasa ne gandim la un copil bine crescut, care sties a salute, sa spuna ,, Multumesc!”  
,,Te rog! ”, care se comporta cuviincios cu cei devarsta lui si cu adultii.  

 Pentru cei mai multi dintre noi, expresia ,,cei sapte ani de-acasa” este sinonima cu un set de reguli 
de politete si de principia de viata esentiale, pe care copilul le deprinde de la o varsta frageda, in sanul 
familiei si care il ajuta pe adultul de mai tarziu sa se integreze in viata sociala.  

 Un copil care are cei sapte ani de acasa va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care are o 
conduit buna in orice situatie, atat in societate, cat si in viata particulara. Copilul isi alege acest set de reguli 
inca din frageda pruncie, prin exemple si argument clare. Sa nu uitam ca purtarea copilului, definita uneori 
ca obraznica sau nepoliticoasa, nu este intotdeauna un lucru intentionat. Uneori, cei mici pur si simplu, nu 
isi dau seama ca nu este bines a intrerupa doua personae care discuta, ca nu este frumos sa se scobeasca in 
nas atunci cand se afloat in scoala sau ca nu e semn de buna crestere cand comenteaza cu voce tare defectele 
fizice ale unei personae.  

 Unii considera ca nu prea mai exista cei sapte ani de acasa deoarece copiii sunt inclusi in diverse 
forme educationale inca de la varste fragede. Normele de conduit se invata ion familie. Scoala si alte medii 
educationale consolideaza normele déjà desprinse in familie.  

 Niciun parinte nu-si doreste ca fiul sau fiica sa dea dovada de proasta crestere, acasa sau in societate. 
Toti parintii vor ca fiul sau fiica sa sa fie exemplu de buna purtare incepand de la scoala, pe strada, in 
mijloace de transport, in parc, la teatru sau in vizita la rude.  

 Dorinta parintilor este de a oferi copilului ceea ce este cunoscut generic ,, cei sapte ani de acasa”. 
Resonsabilitatea aceasta revine parintilor. De ei depinde buna crestere. De ei depinde ca adolescentul, 
tanarul si adultul de maine sa-si asume in primii ani ai copilariei componentele unei bune cresteri. Expresia 
,, buna crestere” nu este un standard general, are forme pe care parintii i-o dau.  

 Sunt parinti care considera expresia ,,cei sapte ani de-acasa” expirata, deoarece in trecut copilul pana 
la sapte ani statea acasa, de obicei cu mama. La varsta de sapte ani de desprindea de familie si pleca la 
scoala. Astazi, la varsta de trei ani e la gradinita si de la sase ani la scoala.  

 Alti parinti considera ca in ,, cei sapte ani de acasa” copilulo trebuie sa fie capabil sa: stie ce-I place/ 
ce nu-I place, ce-I trebuie, ce nuvrea sa faca; sa foloseasca un limbaj politicos, sa nu fie obraznic, sa-si puna 
parerea, saexprime ce simte; sa fie independent, sa ia decizii; sa cunoasca sis a respecte reguli de circulatie; 
sa sties a piarda, dar sis a castige fara a-I umili pe cei ce pierd.  

Parintii trebuie sa fie exemplu pentru cei mici. Felul in care I se vorbeste si felul in care este ascultat, 
il va invata si pe el cum sa faca la randul lui.  

 Educatia din primii ani de acasa, de care cei mici au parte in familie, defineste viitorul adult.  
 Inca de la nastere, fiecare etapa din viata copilului isi pune amprenta asupra dezvoltarii sale affective, 

motrice si intelectuale. Exista factori care pot influenta aceasta dezvoltare. O parte dintre factori tin strict 
de mediul familial si de felul in care cei care intra in contact cu copilul se raporteaza la lumea din jur.  

 Primul pas in dezvoltarea copilului este satisfacerea nevoilor immediate ale copilului. El plange 
pentru ca are o nevoie. Trebuie sa identificam acea nevoie sis a i-o satisfacem. O nevoie a copilului este 
dorinta de a fi luat in brate. Fiind in brate mama se misca si copilul poate explora tot ceea ce il inconjoara.  

 In jurul varstei de noua luni apare nevoia de autonomie. Exemplu: daca copilul umbla la dulap, 
solutia nu e sa se lege usile. Cel mai bine este sa il lasam sa vada ce e acolo pentru ca data viitoare nu i se 
mai pare interesant. E important ca mama sa vorbeasca in permanenta cu copilul si sa-i citeasca povesti 
pentru ca el invata prin imitatie. Obiceiul adultilor de a vorbi pe ,, limbajul bebelusilor” nu trebuie eliminat, 
dar pentru a-l ajuta sa progreseze trebuie dublat cu expresii corecte.  

 Intre unu si trei ani, copilul trebuie sa aiba multi stimuli, multe jucarii. El trebuie sa fie incurajat sa 
exploreze. Dupa varsta de 1 an apar crizele de personalitate care uneori se manifesta in locuri publice. 
Parintii trebuie sa controleze aceste crize, sa previna lovirea si sa-I explice, calm, ca nu se va mai primi 
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acea jucarie sau bomboana pentru care face criza. Dupa ce trec de 1an si jumatate, doi, aceste crize se 
transforma in simptomele unui copil rasfatat.  

 Tot intr 1si3ani apare si constientizarea identitatii sexual. Acum se dezvolta dexteritatea, chiar daca 
asta inseamna pereti desenati cu creioane colorate. Ar fi bine sa i se acorde un colt in care sa poata scie si 
chiar sa fie laudat. In caz contrar, in viitor va crede ca nu I se permite nimic, n-are voie sa faca nimic. Peste 
tot apare cuvantul ,, nu”.  

Intre 5-6ani, copiilor incepe sa le placa rutina. Este momentul in care prin repetarea unor ritualuri 
(trezire, mers la baie, spalat, pieptanat, imbracat) se formeaza cele mai bune obiceiuri. Apare si perioada 
de frica (de intuneric, de esec) care nu intotdeauna pot fi depasite fara ajutor de specialitate.  
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-Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti.  
-Negovan, V., (2003), Introducere in psihologia educatiei, Editura Curtea Veche, Bucuresti.  
-Salavastcu, D., (2004), Psihologia educatiei, Editura Polirom, Iasi.  
 
,,Este de o mie de ori mai bine sa ai bun simt fara educatie decat sa ai educatie fara bun simt. ” (Robert 

G. Ingersoll) 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 ÎNTOCMIT DE INV. ROȘCAN-ENACHE PAULA 
 
"Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de ea în 

fața societății, a fericirii lor și a vieții copiilor. " A. S. Makarenko  
 Fundamentul pe care se realizează integrarea oricărui individ în societate, la orice vârstă și în orice 

mediu, îl reprezintă, după părerea mea, educația - bagajul informațional, comportamental, moral cu care 
vine acesta din primul și cel mai important grup din care face parte, și anume FAMILIA, adică normele de 
conduită se învață din familie. În acest mediu copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai 
adesea prin imitare decât printr-un comportament volitivo-conștient, iar vârsta primei copilării este baza 
pentru achiziția normelor unui comportament social corect.  

 Definiția celor "șapte ani de acasă" nu reprezintă un standard general valabil, ci este interacțiunea 
dintre contextul cultural-istoric obiectiv al societății și standardele subiective, de "bună creștere", ale 
fiecărui părinte, la care se adaugă particularitățile de vârstă, ritmul și evoluția fiecărui copil în parte.  

 Deși este o perioadă relativ mică de timp, doar 7 ani, și această expresie este folosită pentru a descrie 
conduita unei persoane într-un anume context, este dovedit că educația din primii ani de acasă, de care cei 
mici au parte în familie, definește în mare măsură viitorul adult.  

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura puterilor lui, 
oferindu-i şi cerându-i doar ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 După ce ajunge la vârsta preşcolară, educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii din şcoală; 
cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze lacunele din procesul 
instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 
probleme.  

 La intrarea în școală a copilului, ideal ar fi ca acesta să aibă "cei șapte ani de-acasă" pentru a se putea 
realiza un act didactic în parametri normali. Se dorește ca elevii să obțină educație în condițiile în care 
sistemul românesc de învățământ e axat pe transmiterea unui volum de cunoștințe în timpul pe care elevul 
îl petrece la școală.  

 Copilul este oglinda familiei așa cum ochii sunt oglinda sufletului. Știm cu toții că de la vârste mici 
el învață prin imitație, exteriorizează verbal, comportamental ceea ce vede, aude... acolo unde petrece cea 
mai mare parte a timpului și de la cei care au cea mai mare influență asupra lui, cel mai mare impact 
emoțional – din familie. Dacă ne-am așeza toți pe aceeași linie să căutăm soluții pentru rezolvarea 
problemelor, soluții pe care să le și punem în practică, nu să creăm probleme, cred cu tărie că poate exista 
o relație armonioasă între familie și școală.  

 Ideal ar fi ca familia să fie cât mai aproape de viața școlarului pentru că doar astfel se poate vorbi 
despre o valorificare a relației dintre cei doi factori, care să-l ajute pe școlarul mic în procesul de socializare. 
Copiii, părinții și școala se influențează puternic unii pe alții. Mediul în care părinții trăiesc poate ajuta sau 
devia viețile copiilor, poate determina multe dintre valorile lor. De altfel, părinții pot influența școala și 
întreaga comunitate și pot contribui la formarea și dezvoltarea valorilor comunității. Activitatea didactică 
ce se realizează în școală nu poate fi izolată de alte infleunțe educative ce vin asupra copilului.  

"Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat la școală. " Albert Einstein 
 
Bibliografie 
1) Fragment din disertația „Sănătatea și educația, domenii de convergență”, prezentată de membrii 

Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al Medicinei Integrative, București, 2011; 
2) Bonchiş, Elena. (coord.) (2011), "Familia şi rolul ei ȋn educarea familiei. ", Iaşi, Editura Polirom; 
3) Dolean, I., Dolean, D. (2009), "Meseria de părinte. ", București, Editura Aramis; 
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FAMILIA ȘI CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRESC. ROȘCULESCU NATALIA-CATALINA 
G. P. N DAEȘTI, COMUNA POPEȘTI, JUDEȚUL VALCEA 

 
Expresia „cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și 

atitudini acumultate de către copil în primii șapte ani de viață.  
Când spune că o persoană nu are „cei șapte ani de acasă” spunem că nu este o persoana educată corect, 

dar defapt ne gândim că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme și conduite sociale.  
 Rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului îl asumă familia, deoarece ea reprezintă 

cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale ale omului.  
Psihanalistul W. Stekel afirma că "educaţia unui copil începe în prima zi de viaţă". Este o regulă pe 

care mulţi părinţi nu o înţeleg, reușind astfel să răsfaţă sau să neglijească copilul, considerând că educaţia 
lui începe în momentul când începe să vorbească şi adultul se poate face înţeles. Cei mai importanţi 
educatori din viaţa copilului sunt chiar părinții. Este foarte important ca unui copil să îi se satisfacă nevoia 
de confort fizic și afectiv pentru a evita ca pe viitor să apară sentimentul de neîncredere în mediu, îndoieli 
în sine, teama, rușinea, pierderea încrederii în propriile sale forțe.  

În tot acest timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e 
rău. De asemenea familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, 
primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. 
Părinții sunt pentru copilul său niște modele de conduită.  

Aceste modele oferite de către părinti, reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare 
asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport 
cu diferite norme şi valori sociale. Influenţele educative se pot manifesta atât direct, prin acţiuni mai mult 
sau mai puţin dirijate cât şi indirect, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv. De la primele luni de viață, copilul este atașat de mama și de tata, iar comportamentele, limbajul 
sunt imitate și exprimate de către copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția 
adulților la diversi stimuli, modul de a raspunde la mediu sunt observate la copilul, asemeni unei oglinzi 
reflectînd imaginea părintelui. La vârsta prescolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o 
persoană foarte apropiată. Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: se comportă ca mama, vorbește 
ca tata. Astfel va exista o încercare de concordanță între imaginea impusa de ceilalți și cea a cunoașterii de 
sine. În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Tot în familie 
copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte 
modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. Pe de altă parte un copil criticat 
permanent, devalorizat și pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de 
a încalca normele ori nu va fi încrezator în forțele proprii. În concluzie „cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul 
cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume om. Aceasta este perioada cea mai importantă, 
fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau 
deviant. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
2. Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

ROȘU ANAMARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ORȚIȘOARA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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SCRISOAREA PENTRU VIITORII PARINȚI,  
 

 AUTOR: LUCIA-CERASELA ROȘU 
 
 Astăzi, eu și copilul dvs. pornim într-o călătorie pe durata a 4 ani.  
 Mă bucură faptul că ne oferiți șansa să participăm esențial la educația formală și nonformală a 

copilului dvs. Increderea este esențială pentru a avea o bună colaborare, o comunicare eficientă și cu impact 
pozitiv asupra copilului. Școala noastră susține parteneriatul cu familia, fluxul rapid și eficient de 
informații, preîntâmpinarea oricărei forme de discriminare și insucces școlar.  

 Pe parcursul acestei călătorii educative, copilul dvs. va trece printr-o serie de transformări fizice și 
emoționale pe care le vom supraveghea îndeapropae, fapt pe care, cu siguranță, și dvs. îl veți face.  

 Dincolo de acestea, la finalul clasei a VIII-a, elevul va reuși să-și formeze un set de competențe 
esențiale pentru dezvoltarea sa ulterioară, pentru integrarea într-un parcurs cât mai adaptat potențialului și 
nevoilor sale, dar și în acord cu cerințele societății actuale.  

 La nivelul competenței de comunicare în limba maternă, elevul va avea capacitatea de a realiza 
interacțiuni verbale adaptate diferitelor contexte, va reuși să proceseze informații și opinii, dar va și 
exprima, scris și oral, opinii, gânduri, sentimente într-un mod cât mai corect, coerent, expresiv și original.  

 Comunicarea în limbă străină va fi îmbunătățită cu capacitatea de a identifica idei, gânduri și idei 
în texte scrise în limbă străină, inclusiv prin abordare frontală a două texte în lb. maternă și lb. străină, pe 
baza cărora își va exprima idei ce marchează diferențele/asemănările. Sperăm ca participarea la proiecte în 
parteneriat cu elevi din alte țări să sporească și nivelul participării la interacțiuni verbale.  

 În contextul orei de limba română, competența matematică și cea pe bază de științe și tehnologii 
vor fi integrate adesea prin realizarea unor produse digitale (proiecte, afișe, pliante, film prezentare scenariu 
după carte, reportaj) sau accesarea unor lecții interactive. Inclusiv matematica va fi exersată în exerciții 
creative care vor integra și competența de inițiativă și antreprenoriat, de exemplu: calculați, folosind 
harta electronică, distanța de la Ipotești la Botoșani/ Humulești-Iași; calculați costurile reparațiilor pentru 
casele dărămate în textul x; alcătuiți un afiș care să atragă cât mai mulți cititori la prezentarea cărții; realizati 
planul de acțiune pentru organizarea unui eveniment cu scriitorul preferat.  

 Având în vedere permanenta preocupare pentru dinamica limbajului, elevul va fi familiarizat cu 
permanenta preocupare pentru sintetizarea conținutului, schematizarea și ordonarea ideilor ceea ce îi va 
dezvolta competența metacognitivă. A învața să înveți va fi o preocupare continuă ce sperăm să îl ajute 
în dinamica dezvoltării sale ulterioare, îi va oferi instrumente permanente pentru a afla ceea ce nu cunoaște, 
pentru a ști unde și ce să selecteze în scopul realizării unui proiect, pentru a identifica cea mai potrivită 
sursă de informare din multitudinea de oferte. .  

 Competența digitală, atât d eutilă în societatea de astăzi și de atrăgătoare pentru elevi, va fi 
dezvoltată prin dezvoltarea și dirijarea în utilizarea creativă și utilă a noilor tehnologii prin alcătuirea de 
pagini web, jurnale video de lectură, accesarea unor platofrme științifice și utilizarea testelor on-line sau a 
concursurilor de grafică computerizată.  

 Conturul personalității sale va fi completat prin exerciții de apreciere a contextelor culturale 
locale/naționale/universale prin derularea activităților de celebrare a evenimentelor 
marcante/personalităților universale (de ex. Mari descoperire, Ziua limbilor europene, Ziua Europei, Ziua 
națională, momente aniversare M. Eminescu, I. Creangă, G. Bacovia). Aceste evenimente se vor derula în 
cadrul formal, dar mai ales nonformal. Semetrial sau anual elevii vor vizita puncte importante din istoria 
neamului, din harta culturală dar și etnografică. Muzica, filmul și piesele de teatru vor fi elemente frecvent 
integrate în ore sau activități de sine stătătoare ce vor dezvolta competența de sensibilizare și exprimare 
culturală.  

 Închei prin a sublinia că toate aceste competențe vor fi dezvoltate cu dăruire de către toate cadrele 
didactice iar atitudinea pro-activă a copilului dvs. poate spori și intensifica misiunea cadrului didactic. Un 
elev cu dragoste pentru școală va inspira profesorul, un zâmbet va descreți fruntea celui mai aspru profesor, 
respectul va descuia ușa înțelegerii.  

 În cei 7 ani de-acasă, așa cum se numește prima formă de educație, precum și nivelul primar absolvit, 
înseamnă STARTUL de la care pornim în această călătorie. Dacă ați tratat problemele cu soluții și 
interacțiune, copilul va avea o deschidere spre a găsi la rândul său soluții si rezolvări la problemele pe care 
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școlaritatea i le va pune în cale, dacă ați negociat și stabilit reguli și limite, la rândul său elevul nostru va 
accepta cu discernământ regulile și își va înțelege și accepta limitele.  

 Sper că aceste scurte precizări să vă fie de folos iar împlinirile copilului dvs. să ne bucure atât pe noi 
ca profesori cât și pe dvs. ca părinți.  

 
 Cu sinceritate și respect,  
prof. Lucia-Cerasela Roșu 
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EDUCAREA COPILULUI, ROLUL PĂRINȚILOR 
 

PROF. ȊNV. PRIMAR ROȘU MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE BALCESCU”, JUD. BACAU 

 
 Familia este prima societate care valorifică demnitatea persoanei umane şi bogăţia de valori care 

decurg din valorile interpersonale. Familia este primul model de comunitate, ca loc ȋn care persoanele 
trăiesc conform unor angajamente asumate. Dar comunitatea nu este sinonimă cu comuniunea; fiecare are 
sensul ei distinct. De la comunitate la comuniune se ajunge parcurgând mulţi paşi prin care fiecare persoană 
îşi aduce propria contribuţie şi valoare pentru a o împărtăşi cu celălalt, făcându-i parte de bunurile proprii 
materiale, spirituale, cognitive, afective. În această celulă primordială a societăţii, familia, se creează binele 
persoanelor şi al comunităţilor civile. Acest loc devine un adevărat dar pentru societate, pentru viață ȋn 
momentul ȋn care se deschide cu adevărat noii vieți, copilul.  

Educația primită ȋn cadrul familiei este fundamentul formării personalității copilului de azi și 
adultului de mâine. Responsabilitatea părintească se extinde pe tot parcursul vieţii copilului. Ea implică 
educarea şi transmiterea valorilor, precum şi a susţinerii vieţii fizice, psihice şi morale a copiilor. Pe 
parcursul acestei educaţii trebuie transmise nu doar valorile care stau la baza umanităţii, ci şi dăruirea şi 
introducerea copilului în viziunea spirituală a vieţii. Este foarte important ca în familie să se respecte 
demnitatea fiecărui membru, deoarece prin respectul reciproc se traduce în practică iubirea adevărată, fără 
de care nu se poate realiza o educaţie eficientă. Pornind de la aceste accepțiuni, se poate construi calitatea 
timpului petrecut ȋn familie. Modul de a petrece timpul ȋn familie ȋl ajută pe copil ca să se autocunoască, să 
construiască relațiile cu persoanele, să ȋși ȋnțeleagă rolul și să ȋnvețe gestionarea timpului ȋn organizarea 
activităților, ordinea priorităților. Toate acestea prind contur ȋn măsura ȋn care părinții sunt disponibili ca 
să comunice deschis cu copilul și să ȋl ajute ȋn a se implica zilnic ȋn sarcinile primite. O implicație deosebită 
asupra vieții și educației copilului ȋn ziua de astăzi, ȋn afara educației primită de la părinți, o are accesul 
relativ ușor la mijloacele de informare ȋn masă, făcând referință ȋn special la aplicațiile de pe internet ce pot 
fi accesate cu ajutorul telefonului, tabletei, calculatorului, televizorului. Ele suscită interesul pentru copii 
căci au posibilitatea de a explora un ȋntreg univers al cunoașterii, având o libertate mare de acțiune. Una 
din laturile acestui aspect complex care are multe consecințe asupra formării personalității copilului, o 
reprezintă capacitatea adultului de a limita accesul la vizionarea materialelor educative și modalitatea de a 
le valorifica ȋn activități care ȋl interesează pe copil. Implicațiile asupra vieții psihice a copiilor a acestor 
dispozitive sunt ignorate de foarte multe ori de către părinți. De multe ori se conștientizează efectul lor când 
apar dificultăți mari ȋn personalitatea copiilor. Resursele de pe internet accesibile copiilor trebuie analizate 
ȋnainte de a fi permisă vizionarea acestora de către copii. Se pot urmări: ideea centrală a filmului, valorile 
promovate, timpul implicat. De asemenea, se pot căuta moduri de a valorifica aceste resurse ȋn activități 
care atrag copilul și ȋn modalități de evaluare, autoevaluare, inter-evaluare a comportamentului, a 
motivatiilor ȋn acțiunile concrete. Pentru a cultiva valorile morale, se pot propune activități concrete care 
să ȋl ajute pe copil să ȋși formeze spiritul de initiativă civică. Indiferent cât de multe și cât de bune sunt toate 
aceste materiale, nici unul nu ȋnlocuiește adevărata dragoste și educație pe care doar părinții o pot da prin 
propriul exemplu. De aceea, copiii nu trebuie “uitați” ȋn fața calculatorului, a televizorului, al telefonului 
sau a tabletei.  

A fi atenți la nevoile materiale și sufletești ale copilului implică timp, răbdare și disponibilitate din 
partea părinților. Totul se poate construi doar prin cultivarea unei relații deschise, prin respectul reciproc şi 
într-ajutorarea necondiţionată se traduce în practică iubirea în familie, fără de care nu există nici demnitate 
adevărată şi nici educaţie eficientă.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASA 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA „PROF. VASILE GHERASIM”,  
COMUNA ȚIBUCANI 

PROF. ROȘU NICOLETA-VALENTINA 
 
 Capacitatea de a învăța este un dar, abilitatea de a învăța este un talent, dorința de a învăța este o 

alegere. (Brian Herbert) 
Responsabilitatea aruncată pe umerii părinților? 
 Fiecare părinte își dorește ce este mai bine pentru propriul copil. De aceea părinții sunt conștienți că 

de ei depinde ca adolescentul, tânărul și adultul de mâine să-și asume în primii ani ai copilăriei toate 
componentele unei bune creșteri. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul 
cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia 
celor „şapte ani de-acasă”.  

Pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei 7 ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 
politeţe şi de principii de viaţă esenţiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei, şi 
care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială.  

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară.  

Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare. Nu 
uita însă că purtarea copilului tău, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este întotdeauna un 
lucru intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă două persoane 
care discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu e un semn de 
bună creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane.  

 Educația primită in familie 
Se poate discuta despre o listă amplă, însă în funcție de principalele norme de educație amintim câteva 

aspecte: 
Salutul este o formă de respect aparte, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta decât prin 

fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
Comportamentul în public denotă faptul că un copil bine crescut nu vorbește pe un ton de comandă 

și nu manifestă episoade necontrolate dacă i se explică de ce nu poate să se facă cum vrea el într-o anumită 
situație.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

Înțelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor 
şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoașterea greșelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, 
un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor 
şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact și toleranță. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
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să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.  
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EDUCAȚIA COPIILOR IN FAMILIE 
 

 PROF. INV. PREȘC. ROTAR SIMONA-ADRIANA  
 GRADINIȚA CU P. P. ,, CASUȚA FERMECATA” GHERLA 

 
 Motto:,, Ceasul nașterii copilului este ceasul începutului educației. ” (Johann Heinrich Pestalozzi) 
 
 Familia este primul mediu de viață al copilului. Prin influențele pe care le exercită asupra copilului, 

familia constituie sinteza unei triple dependențe a acestuia față de părinții săi: dependență biologică, 
incluzând încărcătura genetică; dependență socială, întrucât familia reprezintă primul mediu social de 
dezvoltare și ca atare favorizează stabilirea contactelor copilului cu societatea și cunoașterea propriei sale 
ființe; dependența educațională, exprimată din primele luni de viață și până la vârsta școlară. Copilul învață 
în familie mersul, vorbirea, contactul intuitiv cu mediul natural, ambiant, primind în esență primele 
elemente de educație.  

 Dezvoltarea copilului în familie se impune a fi apreciată prin atmosfera unică în felul ei, a climatului 
afectiv și educativ pe care acest mediu îl creează. Acțiunea educativă din familie urmărește o anumită 
finalitate, formarea personalității copilului pentru integrarea în societate.  

 Nucleul familiei îl formează părinții și copiii. Sunt însă și situații în care la acest nucleu se adaugă și 
bunicii, iar în unele cazuri și rudele apropiate (unchi, mătuși) se implică în activitatea educativă.  

 În familia formată din părinți și copii, mama este cea care începe educația, în primul an de viață 
având rol predominant, nu numai în hrănirea copilului, ci și în realizarea celorlalte dimensiuni ale educației, 
între căldura afectivă și formarea deprinderilor elementare care ocupă primul loc.  

 Odată cu înaintarea copilului pe treptele superioare ale ontogenezei, tatăl preia atributele educative 
într-o măsură tot mai mare. De fapt această defalcare este relativă, căci și sexul copilului își spune cuvântul 
în emiterea influențelor educative, fetele rămânând în seama mamelor, iar băieții întrând în aria de influență 
a taților.  

 În general, cei doi părinți deși implicați egal în procesul de educație, dețin roluri diferite. Mama, 
asigură căldura afectivă, iar tatăl reprezintă autoritatea. Mama are o ,, funcție interioară” pe când tatăl o ,, 
funcție exterioară”, prima referindu-se la atmosfera intrafamilială și la asigurarea securității afective, iar 
cea de-a doua, la comunicarea socio-familială și respectarea normelor. Ambii părinți asigură sentimentul 
de confort și securitate, sunt răspunzători de situația copilului în cadrul familiei, de optimizarea vieții de 
familie, îmbinând sau încercând să îmbine cele două aspecte: atitudinea afectuoasă a mamei cu autoritatea 
sau exigența rațională a tatălui. În sens contrar, o viață de familie în care există mari diferențe de opinii în 
ceea ce privește creșterea și educarea copilului, în care nu există unitate de cerințe și consecvență în 
atitudini, o viață de familie frământată de tensiuni, lipsită de afecțiune, cu conflicte ce pot genera acte de 
opoziție sau chiar violență, va duce la reacții de inadaptare, frustrări, la stări de dezechilibru afectiv ale 
copilului.  

 ,, Șapte ani de acasă”, este o veche zicală românească care este folosită și azi în vorbirea curentă.  
 A avea ,, șapte ani de acasă”, înseamnă să fi bine crescut, să ai o comportare civilizată, conform 

normelor societății. Reușita în viață a copilului depinde foarte mult de munca depusă de părinți pentru 
îngrijirea și educarea sa.  

 Viața copilului acasă, alături de părinții săi, toate activitățile pe care le desfășoară împreună, 
consolidează anumite deprinderi și abilități ce contribuie la autonomia copilului, conviețuirea socială, 
sănătatea, igiena și protecția lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitațiilor, comparațiilor și își însușește modele la care se poate raporta în mod constant în devenirea sa ca 
adult. După ce ajunge la vârsta preșcolară, educația copilului se împarte între familie și educatoare, acestea 
din urmă, vor ,, șlefui” ceea ce a realizat familia.  

 ,, Cei 7 ani de acasă” își pun accentul cel mai mult pe ceea ce devine copilul mai târziu și anume: ,, 
OM”. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădește o ființă cu diverse 
aptitudini și preferințe, cu un comportament normal sau deviant. Așa cum ne creștem și ne educăm copiii, 
așa cum ne comportăm noi, așa vor trăi și se vor manifesta ei pe viitor, deoarece copiii cresc și se formează 
în universul pe care îl creează părinții.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ROTARU IULIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 “B. P. HASDEU” 

 CONSTANŢA 
 
 MOTTO 
 „Un copil este ca o sămânță de floare...  
 Cât de frumos va crește, cât de frumos va rodi,  
 Depinde de grădinarul care o va îngriji. ”  
Irina Petrea 
 
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”.  
„Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 

reprezentând bagajul lui educativ.  
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. Ea este prima instituţie de educaţie 
morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă.  

Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”. Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, 
adult), familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând 
condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează 
concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

Expresia ,, ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

Ce pot învăța copiii în cei șase-șapte ani?  
- deprinderi de autoservire;  
- ordine;  
- igienă;  
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi;  
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
 - bune maniere și comportament în diverse situații;  
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți  
- consecvența în realizarea unei sarcini;  
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini;  
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ROZOVLEAN ILEANA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți, 

la formarea personalității şi comportamentului copilului până merge la școală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil care ştie să salute, să spună mulțumesc, te rog, care se comportă 
cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulții.  

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

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educație, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psihic-social. Familia este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului şi de 
protecția acestuia, exercitând o influenta atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţă în profilul moral-spiritual al acestuia.  

Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puțin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație şi învăţare, şi climatul socii-
afectiv, în care se exercită influențele educaționale, reprezintă primul model social cu o influenta 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaționare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecțiune în concordanță cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forțelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depășește capacitatea de înțelegere.  

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorința sa de participare la viaţă 
socială, culturală şi politică a tarii sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societății, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţă copilului 
acasă, alături de părinții săi, toate activităţile care se desfășoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilități ce contribuie la autonomia copilului, conviețuirea socială, sănătatea, igiena şi protecția lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitațiilor, comparațiilor şi își 
însușește modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preșcolară educația copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din școală; cei din urmă vor fi chemați să șlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” își pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădește o ființă cu diverse aptitudini 
şi preferințe, cu un comportament normal sau deviant. Așa cum ne creștem şi ne educăm copiii, așa cum ne 
comportăm noi, așa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinții.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golul, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundației România de Mâine, București.  
Neșovin, V., (2003), Introducere în psihologia educației, Editura Curtea Veche, București.  
Solovăstru, D., (2004), Psihologia educației, Editura Polirom, Iași.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE,, CEI ȘAPTE ANI DE ACASA” 
 

 PROF. INV. PREȘC: RUNCAN ANDREA 
 G. P. N. CRISTEȘTII-CICEULUI 

 
Între factorii educativi, familia a fost și este considerat factor prioritar și primordial deoarece în 

ordinea firească a lucrurilor educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Louise să afirme că ,, 
în familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume, _omul de caracter_, citatul 
pune in evidență dimensiunea morală a educației din familie, dar într-un anumit fel și într-o anumită măsură, 
familia își aduce contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul făcându-și ucenicia pentru viața, cea 
morală rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprimă familia.  

 Ponderea familiei ca factor educațional este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic, acesta 
scăzând odată cu înaintarea copilului pe treptele superioare ale ontogenezei.  

 Una din trăsăturile specifice ale educației în familie este afectivitatea sporită. Fără îndoială că orice 
educator trebuie să imprime activității sale educaționale și o tentă afectivă, când este vorba de părinți această 
temă este mult mai pronunțată, chiar și atunci când din prudență aceștia nu o afișează, copilul însă o simte 
iar acesta îi conferă un sentiment de securitate. Importanța acestui climat afectiv se poate vedea mai ales la 
copiii care sunt crescuți de la o vârstă fragedă în orfelinate și case de copii. Ei sunt mai rigizi, mai suspicioși 
și mai duri în relațiile cu semenii, după ce ajung la maturitate.  

 De obicei nucleul familiei îl formează părinții și copiii. Sunt situații în care la acest nucleu se mai 
adaugă bunicii, iar în unele cazuri și rudele apropiate (unchi, mătuși) se implică sau sunt implicate în 
activitatea educativă.  

 Cunoașterea de către educatori a structurii familiei copiilor are o mare importanță, căci fiecare 
structură crează un climat educativ specific.  

 În familii formate din părinți și copii, mama este cea care începe educatția în primul an de viață având 
un rol predominant nu numai în hrănirea copilului, cum exagerat se accentuează, ci în realizarea și a 
celorlalte dimensiuni ale educației, între care căldura afectivă, formarea deprinderilor elementare ocupă 
primul loc. Firesc am zice ca mama să ocupe locul preponderent în educația copilului măcar în primii trei 
ani de viață.  

 Odată cu înaintarea copilului pe treptele superioare ontogenetice, tatăl preia atribuțiile educative într-
o măsură tot mai mare. De fapt această defalcare a atribuțiilor este relativ, căci și sinusul copilului își spune 
cuvântul în exercitarea influențelor educative, fetele rămânând pe seama mamelor, iar băieții intrând în aria 
de influență a taților .  

 Prezența bunicilor în familie ar trebui să exercite influențe benefice în educație. Și așa se intâmplă 
în acele familii în care bunicii iși înțeleg corect rolul de colaboratori ai părinților în activitatea educativă.  

 Când insă bunicii fac exces considerându-se în continuare părinții tuturor și tratându-și în continuare 
copiii, pe tatăl, pe mama copiilor, influența bunicilor devine dăunătoare prin aceea că știrbesc autoritatea 
părinților, atât de necesară în procesul educației.  

 Și mai grave sunt acele situații în care rudele apropiate dau sfaturi, îndrumări și directive în educație 
din familie motivându-și acest amestec prin eventualul ajutor material pe care l-au acordat părinților.  

 Fără îndoială că structura familiei exercită și-un anumit climat educativ. Dar în afară de acest element 
de structură, climatul educativ este influențat și de o anumită neutralitate a părinților cu privire la acest 
climat, generator al unor relații specifice. Am subliniat în rândurile de mai sus necesitatea și utilitatea 
climatului afectiv din familie. În unele familii însă acesta se manifesta într-un mod exagerat în sensul 
copleșirii copiilor cu afectivitate prin supraprotecție. De obicei acest climat este determinat de mama, dar 
nu sunt puține cazurile în care și tatăl cade în acest păcat educativ. El este dăunător prin consecințele care 
apar în comportamentul copilului în relații cu alți copii și chiar cu educatorii. Copilul crescut într-un 
asemenea mediu este egoist și înfumurat și stabilește cu greu relații de prietenie. În activitatea de educare 
nu este capabil de eforturi, fiind în urmă cu temele și cu studiul. În viață și activitatea profesională se 
manifestă ca un neajutorat având mereu nevoie de sprijinul cuiva. La polul opus se află familiile în care 
climatul educativ este exagerat de autoritar. Dacă în climatul exagerat afectiv tonul este dat de obicei de 
mama, în climatul autoritar autorul este tatăl. Fără îndoială că orice colectiv și familie este un colectiv pe 
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care sociologii il numesc colectivul primar, are nevoie de norme și reguli pentru ași desfășura normal viața 
și activitatea, precum și de-o anumită autoritate întruchipată, de obicei în persoana ,, șefului familiei”-tata.  

 Dar autoritatea trebuie manifestată cu calm și cu măsura, exagerările fiind dăunătoare. În numele 
familiei venirea tatălui de la serviciu este așteptarea cu teamă de toți membrii familiei.  

 Asadar părinții, trebuie să fie mai exigenți cu copilul comod și cu cel îndrăzneț și mai indulgenti cu 
copilul harnic, timid și cu cel mai puțin dotat.  

 În demersul nostru am formulat mereu la plural ,, copiii” insă familiile au copii, sunt familii în care 
copilul este unic. În aceste situații apar dificultăți și greșeli în educație. De obicei în asemenea familii se 
creează un climat de supraprotecție, de satisfacerea tuturor dorințelor sale, creându-se astfel condițiile 
formării la aceștia a unor trăsături negative de caracter ca egoismul și înfumurarea. În familiile cu mulți 
copii se pune problema repartizării echitabile a dragostei și a exigențelor, astfel că nici unul dintre copii să 
nu trăiască sentimental priorității sau al marginalității. Copiii trebuie învățați să se iubească și să se respecte 
între ei. Autoritatea celor mari asupra celor mici trebuie sprijinită, dar în acelaș timp trebuie ponderată 
tendinta despotică când acesta se manifestă. Nu trebuie promovate simpatii și priorități sau antipatii și 
marginalizări, în funcție de sexul copiilor.  

 În scopul formării personalității copilului și găsirii celor mai bune metode de educație s-au organizat 
consfătuiri, dezbateri, întâlniri cu specialiști, medici, psihologi, pedagogi, asistenți sociali, profesori, 
părinți. În urma dezbaterilor s-au stabilit 10 reguli pe care trebuie să le aibă în atenție, deopotrivă, părinții 
și educatoarele in vederea educării copiilor: 

1. Să –ți iubești copilul.  
2. Să-ți protejezi copilul.  
3. Să fii un bun exemplu pentru copilul tău.  
4. Să te joci cu copilul tău.  
5. Să lucrezi cu copilul tău.  
6. Să lași copilul să dobândească singur experiențe de viață, chiar dacă suferă.  
7. Să-i arăți copilului posibilitățile și limitele libertății umane.  
8. Să-l înveți să fie ascultător.  
9. Să astepți de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de maturitate și 

propriei experiențe.  
10. Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire(călătorii, excursii).  
Așa cum bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, și sufletul omului se modelează datorită 

sufletului unui alt om.  
 
Bibliografie: 
1)Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998; 
2)Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002.  
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 CEI SAPTE ANI DE ACASA! 
 

REALIZATOR: RUS ELISABETA DANIELA 
SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU 

LOCALITATEA CHIUZA, JUD BISTRITA-NASAUD 
 
 La propriu vorbind, nu prea mai exista cei sapte ani de acasa, deoarece copiii sunt inclusi in diverse 

forme educationale inca de la varste mult mai fragede. Ramane idea de baza a acestei expresii: normele de 
baza se invata in familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa consolideze 
normele deja deprinse in familie.  

 Niciun parinte nu doreste ca fiul sau fiica lui sa dea dovada de proasta crestere, acasa sau in societate. 
Evident, fiecare parinte ar vrea copilul lui sa fie un exemplu de buna purtare in toate contextele sociale, 
incepand de la comportamentul in mediul familial si pana la conduita celui mic la scoala, in parc, pe terenul 
de sport, la cinematograf, la mall, in vizite etc.  

Mediul din familie ofera copilului principalele reguli de buna purtare, cel mai adesea prin imitare 
decat printr-un comportament constient, iar varsta primei copilarii este esentiala in conturarea si achizitia 
normelor unui comportament social correct. Scoala si alte medii educationale nu pot decat ulterior sa 
confirme si sa consolideze normele deprinse in familie.  

Aceasta realitate arunca pe umerii parintilor o responsabilitate majora. De parinti depinde ca 
adolescentul, tanarul si adultul de maine sa-si asume in acesti primi ani ai copilariei toate comportamentele 
unei bune cresteri. Iar aceasta expresie ,,buna crestere ,, nu este un standard general. Ea are forma pe care 
parintii i-o dau. A fi bine-crescut, nu inseamna peste tot acelasi lucru: atat contextul cultural istoric obiectiv 
al societatii cat si standardele subiective ale fiecarui parinte determina definitia celor ,, sapte ani de acasa,,  

 Se pot creiona evident generalizari. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se intelege, 
in mod traditional, un copil bine crescut, regasim: salutul, comportamentul in public, comportamentul cu 
prietenii, intelegerea normelor sociale, manierele la masa recunoasterea greselilor, tact si toleranta. 
Bineinteles ca toate ingredientele enumerate, sunt rezultatul a ani de experiente, cu incercari, esecuri si 
reusite. Exista bineinteles uneori devieri de la tipul de comportament pe care ca si parinti dorim sa –l 
insuflam copilului nostru, precum si zile in care ni se pare ca totul e in zadar si ca toate lectiile pe care te-
ai straduit sa le predai copilului tau au trecut pe langa el fara sa lase urme semnificative. Probabil ca solutia 
este la fel ca in cazul multor aspecte legate de cresterea unui copil…perseverenta! Si exemplul personal, 
asta in primul rand!Conjugate aceste aspecte, rezultatele nu vor intarzia sa dea roadele mult dorite.  

1918

 



CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ? 
 

PROF.: RUSAN OANA-RALUCA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 195, BUCURESTI 

 
Motto: “Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce…” (Aristotel) 
 
 Educaţia este un termen complex, căruia i s-au dat de-a lungul timpului definiţii multiple: “obiect de 

studiu al pedagogiei, abordabil din perspectiva dimensiunii sale funcţional-structurale” (1), “activitate 
psihosocială proiectată la nivelul finalităţilor pedagogiei care vizează realizarea funcţiei centrale, de 
formare-dezvoltare permanentă a personalităţii umane prin intermediul unor acţiuni pedagogice structurate 
pe baza corelaţiei S/ educator –obiect/ educat, desfăşurată într-un context intern (ambianţă educaţională) şi 
extern (câmp pedagogic) deschis” (2).  

 Pornind de la semnificaţia termenului latinesc “EDUCATIO”, aceea de “creştere, hrănire, cultivare”, 
putem afirma că rolul educaţiei sau al “ celor şapte ani de acasă” este acela de a facilita accesul în societate 
al individului, oferindu-i posibilitatea de a se adapta uşor.  

 În conformitate cu principiile ”Convenţiei cu privire la drepturile omului”, educaţia trebuie să 
dezvolte: 

*respectul faţă de semeni ca valoare interiorizată; 
*respectul şi stima de sine; 
*planificarea existenţei personale; 
*convingerea că orice comportament are consecinţele sale; 
*rezistenţa la presiunile sociale.  
 Educaţia se realizează atât la şcoală, cât şi acasă.  
 Educaţia primită acasă reprezintă setul de reguli, deprinderi, abilităţi pe care un elev le deţine la 

debutul perioadei şcolarităţii. Până la clasa pregătitoare, un copil trebuie să înveţe acasă: salutul, să se spele, 
să se îmbrace/ dezbrace singur, să se lege la şireturi, să fie ordonat, să păstreze curăţenia, să spele vasele 
etc. Din dragoste greşit înţeleasă, mulţi părinţi nu îşi lasă odraslele să înveţe să facă patul, să schimbe 
lenjeria, să se spele, adulţii realizând, din motive variate, activităţile pe care un elev până la zece ani le 
poate realiza.  

 Trecerea pragului şcolarităţii poate fi unul dificil în condiţiile în care adulţii nu înţeleg nevoia de 
independent a copilului propriu.  

 Tot în familie trebuie să înveţe copilul să fie politicos, tolerant, cinstit, să îşi ceară scuze atunci când 
a greşit, să respecte limitele impuse de un adult. Astfel, adaptarea la ciclul primar sau gimnazial va fi mai 
uşoară, elevului plăcându-i mediul şcolar şi integrându-se perfect.  

 Dacă în timpul orelor de curs, cele menţionate anterior ies mai mult sau mai puţin în evidenţă, în 
excursii sau tabere ori în perioada “Şcoala Altfel”, un cadru didactic are ocazia să observe comportamentul 
fiecărui elev în parte şi, de asemenea, are posibilitatea să corijeze atitudinil, gesturile care nu corespund 
etaloanelor societăţii.  

 Educaţia primită de acasă se completează cu cea formală, din şcoală, pentru a avea adulţi “cu şpte 
ani de acasă”, fără problem de integrare în societate.  

  
 BIBLIOGRAFIE: 
CRISTEA, SORIN, Dicţionar de pedagogie, Ed. Litera Educaţional, Chişinău, 2002, p. 107.  
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 ROLUL FAMILIEI IN DEZVOLTAREA PERSONALITATII  
 

PROF. INV. PRIMAR RUSU CRISTINA-DANIELA 
 
 Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii ei, prin 

noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme 
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia 
sa. Educatia, sub toate formele ei, este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si 
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care 
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea 
unor solutii adecvate. Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie 
direct, prin actiuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre 
membrii familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de 
parinti-pe care copiii le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita 
influentele educationale (“cei sapte ani de acasa”) constituie primul model social cu o influenta hotaratoare 
asupra copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport 
cu diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face 
apel in familie, mai mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, 
precum si rezultatele scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral. In urma cercetarilor, s-a ajuns 
la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul emotional stabil din mediul social 
apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental continuu, sunt factori determinanti 
in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, in urma unui studiu efectuat pe 
copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de inteligenta (QI) inalti si nivelul 
incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite in familie. Trebuie sa 
mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine intentionate, chiar daca 
au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea unui optim educational, 
care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile ocazionale, nu pot fi 
intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta poate determina efecte 
contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie dupa niste parametrii 
unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, contribuie la explicarea 
unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile educative, fiind convinsi ca ceea 
ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in fata unei situatii oarecum 
paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, etc si, pe de alta parte, 
rezultatele efective obtinute, sub asteptari. Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile 
educative in familie, putem identifica mai multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor 
de actiuni educative cu cele ale scolii, ale specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu 
constientizeaza efectele negative ale strategiilor educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca 
faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele 
educationale, rezultatele slabe la invatatura, comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate 
de factori straini, ori necunoscuti familiei. Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea 
aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza 
consecintele imediate si de perspective ale strategiilor lor educationale. Severitatea exagerata – manifestata 
prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi va lasa amprenta asupra personalitatii in 
formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si, in special de invatatura, peste limitele de 
toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei impun copiilor lor un volum mare de sarcini, 
interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice varstei si utilizeaza frecvent pedepse care 
lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara programului scolar, copiii sunt pusi adeseori 
sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au 
aptitudini in acest domeniu. La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a 
proteja copilul, pot constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti 
considera ca scoala, viata in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii 
lor sunt fie ”de o inteligenta rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati. Atitudinea 
protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si independentei de actiune 
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a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta o teama permanenta pentru 
viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si comportare fara sa accepte 
abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un comportanment lipsit de 
initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele ei, in ultima instanta, 
timiditate exagerata. Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din 
familiile copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales 
sa constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea 
performantelor scolare.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
G. BERGER, Omul modern si educatia sa - EDP Bucuresti 1973; 
A. BIRKH, HAYWARD S., Diferentele individualizate – Ed. Tehnica Bucuresti 1999; 
M. GILLY, Elev bun – elev slab, EDP Bucuresti 1973; 
M. GOLU, Dinamica personalitatii, Ed. Geneze Bucuresti 1993.  
R. VINCENT, Cunoasterea copilului EDP Bucuresti 1972.  
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EDUCATIA IN FAMILIE - CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

 PROF. RUSU DIANA MARIA 
 GRĂDINIŢA PRICHINDEL „PUCIOASA”, DÂMBOVIŢA 

 
 Văzând un copil alergând în jurul tău şi simţindu-ţi sufletul zburând şi zâmbind la o astfel de 

desfăşurare de puritate şi libertate, nu poţi să nu îţi îndrepţi gândurile spre rezultatul concret şi împlinit a 
ceea ce omul devine mulţi ani mai târziu şi spre ceea ce se întâmplă în istoria unui destin şi a transformării 
umane la nivel de individ.  

 Evoluţia admirativă a copilăriei este încărcată de puritate, gingăşie, de o curiozitate nestăpânită întru 
cunoaştere şi descoperire. Dar este primordială această puritate, această natură umană neatinsă de 
civilizaţie, societate sau nealterată de influenţele de mediu şi individ, ce m-a dus cu gândul la această 
întrebare: „Ce se întâmplă cu adevărat cu noi ca fiinţe umane de-a lungul evoluţiei vieţii?”.  

 Să începem cu începutul. Noi cu toţii, ca indivizi, ne naştem cu o identitate genetică ce ne este dăruită 
din dragoste de părinţii noştri, care au moştenit şi ei la rândul lor de la bunicii, străbunicii şi strămoşii lor, 
devenind şi noi parte din firul întortocheat al codului genetic familial. Bineînţeles că fiecare nou născut este 
adus pe lume cu o anumită structură şi deci cu un anumit caracter, dar la naştere sosim cu gradul cel mai 
înalt de puritate, de aceea poate că şi ţipăm pentru că avem primul contact cu lumea realităţii ce ne va forma 
identitatea de mai pe urmă. Această puritate este relativ bine menţinută în primii ani de viaţă, copilul fiind 
o tandră şi drăgălaşă prezentă, cu ochii mari dezvăluindu-ţi adâncurile frumuseţii sufleteşti în cea mai pură 
stare, având un râs al sincerităţii depline sau un plîns şi o necăjeală a nedreptăţii chinuitoare. Copilul este 
mereu în căutare de dragoste şi căldura sufletească, cere şi necesită cele mai curate sentimente, joacă apare 
ca factor primordial în dezvoltarea lui, totul în jurul lui aparţine unei lumi senine şi învăluite în curatul 
lumii copilăreşti.  

 Totodată, apar şi primele necesităţi ce trebuie satisfăcute în existenţa copilăriei, unele fiziologice, 
precum mâncarea şi somnul dulce, altele precum menţinerea universului nealterat al jocului de pur şi 
frumos. Reuşita începe să nu mai fie chiar deplină, şi iată că apare primul contact cu vicisitudinile vieţii, 
poate neînţeles de actorul principal, copilul, pentru că el nu are încă acea capacitate de discernământ a 
realităţii vieţii.  

 Copilăria, totuşi, este pentru mulţi unul din capitolele cele mai fermecătoare ale vieţii şi desigur 
excepţii există din plin şi mulţi dintre protagonişti ar vrea să uite multe din întâmplările ei, dar în mare parte 
aceste memorii unice sunt extraordinar de bine definite. Apar încetul cu încetul cei şapte ani de acasă, 
formarea copilului şi ridicarea lui pe căile educaţiei familiale, şi apar contactele reale cu lumea exterioară, 
lentă pe alocuri, spaţiul temporal desfăşurându-se încă precum plutirea leneşă a unui râu de şes, mai mult 
spectator decât participant, mintea copilului absoarbe şi observă, descoperă şi acumulează, şi mijit începe 
să răsară şi primul nivel de intoxicare, sau de influenţe negative, ce de multe ori pune copilul în dificultate 
şi în incapacitatea de a înţelege „De ce?”.  

 Până la 7 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al răului, 
este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa comportamentului 
său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi semnificaţia 
pedepsei.  

 De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  
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 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  
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 EDUCAȚIA IN FAMILIE. CEI 7 ANI DE ACASA 
  

PROF. INV. PRIMAR RUSU GABRIELA  
 ȘC. GIMNAZIALA NR. 4-RM. VALCEA 

 
Educaţia reală este cel mai important element din viaţa unui copil, iar educaţia parinţilor este primul 

tip de educaţie de care are parte copilul. Problema creşterii unui copil se pune la nivel global, nu doar a 
celor din România. Mediul familial este centrat pe relațiile de tip informal, încărcate de o gamă diversă de 
trăiri emoționale.  

Scrierile de specialitate atrag atenția asupra mai multor aspecte legate de legătura copilului cu famila 
și de anumiți factori care influențează dezvoltarea copilului în primii ani petrecuți alături de ei, dar și ceilalți 
ani, următori, în care familia trebuie să își susțină copiii.  

Copiii au într-adevăr nevoie să fie ascultaţi de părinţi. Pentru a realiza aceasta, trebuie ca adulţii să 
fie la dispoziţia lor şi să-i asculte cu mare atenţie. Copiii au nevoie de atenţie, afecţiune, aprobare, ghidare 
si disciplină.  

Nu există o garanţie că dacă petreci o anumită parte din timp cu copilul tău, vei avea o relaţie foarte 
bună cu acesta.  

De aceea, există cazuri de părinţi foarte devotaţi copiilor lor, care sfârşesc prin a avea un fiu, care 
împarte celula unei închisori cu fiul unor părinţi abuzivi. Copiii sunt extrem de adaptabili. Ei se pot obişnui 
chiar şi cu neglijarea. Trec ani până când observăm consecinţele rezultatelor.  

Trebuie să ne cântărim priorităţile şi să decidem ceea ce este sau nu esenţial în prezent. Copiii nu pot 
aştepta. Timpul acordat lor este întotdeauna cel mai important. Dacă părinţii aşteaptă un moment mai bun, 
până încheie ceea ce au de realizat la slujbă, până când se simt mai odihniţi, până săptămâna viitoare, până 
anul viitor, copiii deja au crescut şi perioada cea mai bună a dispărut deja.  

Familia este factorul primondial în educarea unui copil, educația începând în mediul familial și din 
această perspectivă legatura dintre gradiniță și mediul familial va trebui să se întrepătrundă, iar educatorul 
să cunoască foarte bine mediul de viață al copilului pentru a putea colabora .  

Gradinița constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conținutul stiințific 
al procesului instructiv-educativ, ci și prin libertatea de acțiune oferită preșcolarului care-i stimulează 
interesele de cunoaștere și contribuie la lărgirea câmpului de relații sociale .  

 Familia si gradinița au un interes comun: educația copilului, pregătirea lui pentru integrarea cu succes 
în viața socială .  

 Familia pentru copil este:  
- Cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea lui, mai ales în perioada copilariei mici ; 
- O sursă primară de dragoste și afecțiune ; 
În cadrul familiei copilul câștigă și dezvoltă aproape toate achizițiile importante de ordin pshomotor, 

cognitiv si afectiv . Indiferent de structura sa, familia va însemna întodeauna dragoste, grija și dorința de a 
octroti. Fiecare în felul său crede în anumite valori ale familiei și luptă pentru acestea .  

Institutul pentru familie Vainer a descris in 1994 urmatoarele tipuri de familie:  
- Familia nucleară (numită și familia simplă) ; 
- Familia extinsă (numită și familia largită sau familia compusă) ; 
- Familia monopartentală (acel tip de familie în care copiii locuiesc doar cu unul dintre parinți); 
- Familia amestecată sau recombinată sau reconstruită (compusa din parinți care au divorțat, s-au 

casătorit cu altcineva și au format o nouă familie, care include copii din prima casătorie a unuia sau amibilor 
parteneri și/sau din această casatorie) ; 

- Familia fară copii (care constă într-un cuplu) ; 
- Familia cu un singur părinte (compusă dintr-un părinte, de obicei o mama, cu unul sau mai multi 

copii) ; 
- Cupluri care coabitează și casatorii convenționale - aranjamente familiale, care se aseamănă altor 

forme, dar nu se legalizează. (Baran –Pescaru, 2004) .  
Educația în familie ocupă un rol foarte important în formarea copilului asigurându-i condiții de 

dezvoltare fizică, perceptivă, intelectuală, personală .  
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Se știe faptul că din ce în ce mai mulți părinți plasează problemele legate de buna educație a copiilor 
printre cele mai importante preocupări ale lor. Printre ei sunt părinți care țin o strânsă și permanentă legătură 
cu grădinița /școala. Ei se străduiesc, îndrumați de cadrele didactice, să creeze în mediul familial o ambianță 
prielnică unei dezvoltări sănătoase a copilului. În felul acesta influența favorabilă exercitată de gradiniță 
asupra preșcolarului continuă și acasă. Este foarte important ca părintele să știe că mediul de viață și 
educația sunt factori esențiali în dezvoltarea copilului, în orice familie, copiii au nevoie de multă iubire, 
grijă și atenție. Ei se simt iubiți și în siguranță când sunt ascultați fără să fie certați.  

Dacă ,, li se tot face morală ,, și nu sunt ascultați, ei vor începe să-și ascundă sentimentele, nevoia de 
comunicare fiind strâns legată de nevoia de dragoste. Se diferențiază, astfel, trei grupe de greșeli de educație 
ale părinților: grija excesivă, severitatea excesivă și indiferența. Familia reprezintă aliatul care unește 
relațiile dintre copil și mediul social.  

Comunicarea intrafamilială influențează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului și formarea 
personalității lui. Familia este exemplul pe care copilul il imită. Din familie cei mici învață să facă diferența 
între ce este bine și ce este rău, ce este drept și ce este nedrept, ce este frumos și ce este urât în 
comportamente. În famile se formează cele mai multe deprinderi de comportament: ordinea, răbdarea, 
respectul, politețea, cinstea, sinceritatea.  

Așadar, cei șapte ani de acasă sunt esențiali în procesul de adaptare și integrare. Un copil se dezvoltă 
greu de deprinderile rele învățate în familie. De la parinți învață totul despre lumea în care trăiesc până 
ajung la grădiniță.  

Un climat necorespunzator, plin de conflicte familiale, lipsit de afecțiune sau tratând totul cu multă 
indiferență, poate duce la relații de inadaptare. Învățarea și dezvoltarea comportamentelor nu se poate 
realiza doar într-o instituție educațională. Ea trebuie aplicată și în familie, iar educația din familie trebuie 
să fie sanatoasă, altfel copiii vor fi dezorientați, frustrați, dezechilibrați. Atitudinea părințiilor față de copii 
marchează dezvoltarea personalității acestora.  

Grădinița, și mai târziu școala, completează educația primită de copil în “cei șapte ani de acasă”.  
 
Bibliografie:  
1 . Dima, S., (1999), Cei șapte ani de acasă, Editura Didactică și Pedagogică, R. A., București; 
2. Langa, C. (2017), Sociologia educației, curs universitar, Universitatea din Pitești; 
3. Molan, V., Ghidul părinților pentru succesul copiilor la grădiniță,, Editura Diana, Pitești ; 
4. Păiși Lăzărescu, M., (2011), Metodologia cercetării științifice în învățământul preșcolar și primar, 

Editura Paralela 45, Pitești ; 
5. Păiși Lăzărescu, M., Ezechil, L., (2011), Laborator preșcolar – ghid metodologic  ,,ediția a IV-a 

revizuită, Editura V&Integral, București ; 
6. Pescaru, M., (2014), Asistența și protecția socială a familiei și copilului, Editura Sitech, Craiova; 
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. RUSU LIDIA - ANTOANELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION BORCEA” AGIGEA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 
 
 Anii copilăriei sunt esențiali pentru dezvoltarea personalității și a comporta-mentului. În mod firesc, 

copiii de vârstă mică au încredere în sine, chiar și atunci când nu au nici o șansă de reușită și când eșuează 
în mod repetat. Calitățile pe care le demonstrează -perseverență, optimism, automotivare și entuziasm 
prietenesc- fac parte din ceea ce a ajuns să fie cunoscut drept inteligență emoțională.  

 Acceptând pentru o clipă faptul că schimbările sociale sunt inevitabile, se pune întrebarea ,, Ce puteți 
face pentru a crește niște copii fericiți, sănătoși și productivi? Răspunsul vă poate surprinde. Trebuie să 
schimbați modul în care se dezvoltă creierul copilului dumneavoastră.  

 Putem observa cum se dezvoltă creierul analizând modul în care se schimbă copiii din punct de 
vedere fizic, cognitiv și emoțional pe măsură ce cresc. Deși mulți dintre noi nu anticipează schimbările care 
se produc pe parcursul dezvoltării emoționale a copiilor, identificarea schimbărilor ce intervin în 
dezvoltarea lor fizică și cognitivă poate conduce la evitarea a numeroase probleme.  

 Nu există părinte perfect, cu toate acestea, mulți psihologi folosesc sintagma -părinte suficient de 
bun – pentru a-i descrie pe cei care oferă suficient din ceea ce au nevoie copiii lor pentru a le asigura 
cărămizile dezvoltării sociale și emoționale și ocaziile de a-și continua dezvoltarea și în afara familiei.  

 O altă perspectivă importantă care nu trebuie uitată este că până și o singură schimbare poate avea 
un efect profund asupra vieții copilului.  

 Dacă îi învățați pe copii să-și dezvolte abilitățile de cooperare, acest lucru îi poate ajuta și să învețe 
să-și controleze furia ori să se înțeleagă mai bine cu persoanele ce reprezintă autoritatea, iar aceleași abilități 
de cooperare vor fi utile, ajutându-l pe copil să-și construiască relații de prietenie. Odată ce începeți, 
lucrurile se schimbă continuu în bine.  

 
Bibliografie- ,,Inteligența emoțională a copiilor - Lawrence E. Shapiro, Editura Polirom, Iași 2012 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
 

PROF. INV. PREȘC. LILIANA RUSU 
GRADINIȚA CU P. P. NR. 37 BRAILA 

 
 În ce privește profesiunea de părinte, deși există mai multe surse de învățare pentru fiecare individ, 

nu există la nivel social un sistem coerent și consistent de training. Sursele pot fi foarte diferite de la o 
persoană la alta, însă una din sursele comune este modul în care s-au raportat al noi proprii noștii părinți. 
Înseamnă de asemenea să adopți și să aplici consecvent o anumită strategie privind conduita parentală.  

 Vom da mai departe una din căile de a reacționa când ne confruntăm cu o criză de nevoi a copilului 
în mașină sau într-un loc public. La întrebarea „Ce faci când ești în mașină și copilul nu se calmează după 
ce a fost rugat de două ori să se liniștească?” sau „Ce faci dacă te afli în supermarket și copilul face o criză 
cumplită de nervi?” specialistul ne sfătuiește să-i distragem pur și simplu atenția sau să îl ignorăm. Soluția 
de a ignora are un efect puternic și dă intr-adevăr rezultate, dar ea trebuie aplicată cu hotărâre și sânge rece, 
lucru foarte greu deoarece te vezi prins în automobil cu copilul care țipă sau dacă se află la supermarket 
mai sunt de suportat și privirile celor din jur.  

 Trebuie însă să te întrebi cine este adultul și mai ales, să te abții până acasă, unde poți spune copilului 
„Încetează imediat, sau dacă nu, te duci imediat în camera ta”. Dacă va continua astfel, copilul va fi dus în 
camera lui și i se va lua jucăria preferată. Dacă se liniștește, mulțumește-i. Oricum dacă îi dai copilului ceea 
ce îți cere pentru a se liniști, ai găsit o soluție pe termen scurt, dar ai dat naștere unor probleme ce se vor 
manifesta pe termen lung, deoarece copilul învață că pentru a obține ce vrea, e suficient să facă „o criză”.  

 Cât despre lumea care se uită la tine, trebuie să știi că toți cei care au copii, s-au aflat în această 
situație. Dacă persoanele care au copii te tratează cu superioritate, ca și când nu s-ar fi confruntat niciodată 
cu așa ceva, fie mint, fie au niște copii plicticoși, lipsiți de personalitate și de spirit.  

 În situații ca cele de mai sus facem ceea ce se numește modelarea comportamentului. Facem copilul 
să înțeleagă ce implică un anumit comportament, astfel încât în cele din urmă ne vom afla în situația în 
care, să zicem, suntem în mașină, copiii se joacă făcând foarte mult zgomot și spunem mai întâi cu mult 
calm „Copii, vorbiți mai încet, vă rog”, apoi încă o data ferm „Copii, v-am rugat să faceți liniște”, iar copiii 
înțeleg că dacă avem o anumită expresie a feței și un anumit ton al vocii, trebuie să facă așa cum le-am 
cerut.  

 Procedeul de a-l trimite pe copil în camera lui și de-ai lua jucăria preferată ar trebui aplicat numai în 
situații extreme. Este bine să dăm dovadă de calm și de creativitate pentru a-i distrage atenția, să-l lăudăm 
pe copil mai mult decât să-l certăm, să strângem din dinți și să-l ignorăm.  

 Copilul are nevoie de astfel de mesaje comportamentale clare din parte a părintelui, dar și de laude 
și de recompense, toate administrate cu echilibru și bună cunoaștere, atât a comportamentului adultului, ca 
mode al copilului, cât și a copilului.  
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JOCUL - ESENȚA COPILARIEI 
 

PROFESOR PENTRU INV. PRIMAR, RUSU LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „ ALEXANDRU VLAHUȚA ” FOCȘANI 

 
 Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea si socializarea copilului, 

deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfacute nevoile fiziologice și sociale. 
Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primita de acesta pâna la șapte ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice 
armonioase, înseamna asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, 
plimbare, masă și joc .  

 Jocul este activitatea fundamentală a copilăriei prin care copilul iși realizează în cel mai înalt grad 
dezvoltarea psihică prin antrenarea psihomotorie, senzorială, intelectuală și afectivă. Jocul este pentru copil 
în același timp divertisment, recreare, dar și nevoia vitală de reconstrucție a realității. Copilul, care se joacă 
construiește o lume personală, prin care acesta își satisface propriile dorințe, acționând conștient în lumea 
imaginară pe care și-a creat-o singur.  

 Copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine. Familia și căminul reprezintă pentru copil și 
„școala primilor ani ” in care se pun bazele viitoarei sale conștiinte, care îl vor defini ca om întreg, ca 
persoană cu statut social. Părinții reprezinta primii mentori reali în viața copilului. Ei trebuie sa devină 
constienți de influența pe care o exercită în viața copilului. Începand cu primii ani de viata, copilul preia de 
la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament pozitive ca: sârguința, cinstea, politețea, 
sociabilitatea, dispoziția de colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste fata de copil .  

 Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni.  

 Exemplul personal, asta în primul rând, apoi câteva reguli, pe care trebuie să impunem și să le 
susținem în fața celui mic pe un ton calm, dar ferm, fără jigniri și pedepse și cu eforturi susţinute din partea 
ambilor părinți, nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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FAMILIA, PRIMA „ȘCOALA” A UNUI COPIL 
 

PROF. SABADOȘ FLORINA- DIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE DULFU„ SĂLĂȚIG 

 
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi 

modificat de condiţiile de mediu. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se construieşte pe sine şi este, la rândul 
ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie şi dezvoltare a personalităţii unui om 
nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni unice cu care se naşte fiecare copil.  

Primii ani ai copilului constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 
personalităţii şi inteligenţelor. Elementele care contribuie la modelarea unei persoane sunt familia, şcoala, 
prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si imaginea despre lume, ca 
ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi diferitelor medii de informaţie la 
care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, simţul coerenţei şi primele modele 
ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată în perioada de construcţie, este 
supusă la primele teste.  

Rolul conducător în procesul educației îl are școala iar cel mai apropiat colaborator este familia 
copilului. Familia este unul din cele mai importante elemente care contribuie la dezvoltarea unei persoane 
şi la starea ei de sănătate. Aceasta are o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează 
„zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează 
caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, 
deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, 
copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în 
toate societăţile.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. Pentru o optima dezvoltare fizică a 
copilului, familia trebuie să îi asigure acestuia un mediu de viață sănătos, îmbrăcăminte, hrana potrivită 
pentru vârsta copilului, să-l ferească de eventualele pericole. În familie se învața primele norme de igienă 
personală necesare bunăstării organismului.  

În ceea ce privește dezvoltarea intelectuală, este de remarcat faptul că fiecare copil își însușește 
limbajul în primii ani de viață în sânul familiei sale. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea 
exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Familia 
trebuie să fie preocupată și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copilului. Acesta trebuie încurajat să 
își dezvolte spiritul de observație, să îi stârnească curiozitatea, să îi insufle dorința de a citi pentru a-și 
îmbogăți atât vocabularul cât și imaginația, etc.  

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă faţă de ceea ce i 
se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte o gamă de 
sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. Tot în 
familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita lui 
şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  

Formarea caracterului copilului și educarea lui din punct de vedere moral începe, de asemenea, în 
familie. Aceasta constituie primul mediu în care copilul îşi formează cele mai importante deprinderi de 
comportamant: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, 
cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este 
foarte important pentru copil. Părinții sunt cei care sunt adevărate modele pentru copiii lor. Doar 
„povestindu-le” despre ceea ce înseamnă respectul sau politețea, cinstea și sinceritatea, onestitatea sau 
oricare alte valori morale, nu vor putea ajunge să-l facă pe copil să și le exprime. Părinți trebuie să fie ei 
înșiși oameni cu un comportament moral adecvat fiind astfel un model de urmat de copii.  

Deci, familia are o influență deosebită asupra copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai ușor 
cunoștinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viată, societate și natură de la persoanele apropiate, cu 
autoritate în viata lor, decât de la profesori sau necunoscuti. Bagajul educativ a „celor șapte ani de acasă” 
își lasă amprenta asupra comportamentului și personalității oricărui copil.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR SABĂU MARGARETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,, AVRAM IANCU ”- SATU MARE 

 
Fiecare părinte îşi doreşte ca fiul sau fiica sa să dea dovadă de creştere bună, acasă sau în societate.  
 Fiecare părinte îşi doreşte ca fiul sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în contexte sociale 

diferite, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la şcoală, pe terenul de sport, la film, 
într-un restaurant, pe stradă, la teatru sau în vizită la rude.  

Provocarea, uneori greoaie, a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copiilor cea mai bună educație, 
este cunoscută generic drept „cei şapte ani de-acasă”. Se spune despre un copil nepoliticos, despre un 
copil care nu și- a dobândit regulile de comportament civilizat în societate că „Nu are cei 7 ani de acasa”.  

Putem să facem cu copilul nostru excursii pe cel mai înalt munte, experimente în bucătărie, să-l ducem 
în toate orașele din lume, să-i cumpărăm mii de cărţi și reviste, să-l învățăm să scrie, să citescă și să facă 
adunări și scăderi la vârsta de 4 ani, dar dacă lecţiile esenţiale nu sunt învăţate, toate astea nu vor conta atât 
de mult.  

Putem să-l învăţăm să împartă jucăriile cu alţii, să ofere cadouri, să fie tolerant, să fie credincios. Însă 
nici asta nu e suficient.  

Lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață sunt: răbdarea, bunătatea, să nu fie invidios, buna 
cuviință, să nu fie egoist, autocontrolul și gândirea optimistă. Aceste deprinderi de comportament se învață 
în primii 7 ani de viață.  

Copilăria este perioada când copilul memorează și învață foarte repede aceste comportamente. Cea 
mai mare influență, contribuție o are familia. Părinții trebuie să- și iubească copiii necondiționat și să 
răspundă nevoilor copiilor. Atunci când copilul se simte iubit și apreciat de părinții săi, va fi mai deschis și 
mai cooperant spre învățare și experimentare a regulilor de comportament civilizat. Ele vor fi mai ușor de 
învățat într-o atmosferă plăcută, caldă, bazată pe respect și încredere.  

Învățarea acestor comportamente este un proces de durată, cel puțin 7 ani. Este un proces ce presupune 
multă răbdare, consecvență și respectarea particularităților de vârstă ale copilului.  

Este nevoie să se stabilească limitele unui comportament, adică nu poți să-l lași să facă ce vrea chiar 
dacă el nu este pregătit să adopte un anumit comportament civilizat.  

Se spune că cea mai bună vârstă pentru a-l învăța reguli de comportament este vârsta cuprinsă între 
3-5 ani. În această perioadă copilul este capabil să distingă binele de rău, poate să accepte că trebuie să 
împartă jucării și cu alți copii. Copilul va înțelege valoarea unei consecințe atunci când are un comportament 
greșit și va aprecia recompensa.  

Părinții sunt modele pentru copiii lor, părinții sunt oglinda copiilor. Copiii vor prelua din familia lor 
comportamentul părinților, limbajul părinților și modul lor de a se exprima verbal cât și fizic. Este foarte 
important ca aceștia să crească într-un mediu prielnic și să aibă parte doar de exemple pozitive în jurul lor. 
Ei trebuie să le explice mereu copiilor ce au voie să facă și ce nu au voie să facă, precum și efectul acțiunii 
lor. În fiecare familie este sănătos să fie reguli pe care să le respecte toată lumea, adică toți membri familiei.  

Regulile trebuie să fie clare, aplicabile și echilibrate. Înaintea stabilirii unei reguli copilul trebuie să 
cunoască consecințele nerespectării lor. Amândoi părinții trebuie să fie consecvenți în educare copilului. 
Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. 
În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii 
greşesc uneori, darămite copiii.  

Copilul trebuie să cunoască și recompensele pe care le poate primi dacă își însușește un comportament 
anume. Se recomandă ca recompensele să nu fie de ordin material (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea 
mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important să îl 
lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea 
pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o 
palmă.  

Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului.  
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Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar.  

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară.  
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CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, SABĂU OLGA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BOGEI, JUDETUL BIHOR 

 
Cei şapte ani de acasă reprezintă oglinda educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor încă din primii ani 

de viaţă. Din familie copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât 
printr-un comportament conştient, vârsta copilăriei fiind esenţială pentru conturarea unui comportament 
social corect.  

Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia, ba chiar 
el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată educarea copilului 
într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere face ca regulile să fie mult mai maleabile.  

Educaţia în cei şapte ani de-acasă trebuie adaptată etapelor de dezvoltare ale copilului deoarece el 
înţelege lumea în mod diferit la trei ani, la cinci ani sau la şapte ani. Spre exemplu la doi-trei ani el nu 
percepe ce e bine sau ce e rău, asta nu înseamna că îl lăsăm să facă ce vrea el, este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe, îl învăţăm să spună bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul 
învaţătoate acestea cel mai bine prin imitaţie.  

Este nevoie de însusirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent constienţi că cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizeză ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în 
diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate.  

De la trei la cinci ani copilul îşi dezvoltă simţul binelui şi al răului, este conştient când face un lucru 
bun sau rău, observă reacţiile părinţilor în urma comportamentului său, apreciază recompensele, dar 
conştientizează şi semnificaţia pedepsei. Acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere, acesta fiind 
un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi prin acţiunule sale alături de familie:masa alături de 
membrii familiei, mersul la cumpărături, în vizită la prieteni, în parc, în diferite instituţii, toate acestea fiind 
momente importante când copilul poate învăţa bunele maniere.  

Între cinci şi şapte ani copilul devine mai independent, merge la grădiniţă, stă cu bunicii, de aceea 
părintii trebuie să insiste mai mult pe dezvoltarea capacităţii de comunicare. El trebuie să fie învăţat să-şi 
spună punctele de vedere într-o anumită situaţie, să poată veni cu argumente concrete, să poată purta o 
conversaţie ştiind că şi cealaltă persoană are dreptul la replică. Părinţii trebuie să stie că nu trebuie să-i facă 
observaţii în public dacă a greşit cu ceva ci să îl corecteze în particular ca să nu inhibe copilul.  

Deci dacă privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului:este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

Educaţia copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educaţional. Fie că este vorba 
despre viaţa de acasă, fie că vorbim despre educatia de la gradiniţă sau şcoală, copilul trebuie învăţat să 
înţeleagă şi să respecte regulilele de comportament pe care i le stabilesc părinţii sau profesorii.  

Indiferent de convingeri, experienţe sau atitudini, scopurile tuturor părinţilor converg înspre acelaşi 
rezultat:cu toţii ne dorim copii bine pregătiţi, care să-şi găsească un loc cât mai bun într-o lume din ce în ce 
mai competitivă, în care orice cunoştintă în plus poate face diferenţa. Unul dintre răspunsurile tradiţionale 
cu privire la întrebarea ,, De unde învaţă copilul tau?”este evident, familia şi școala.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Golu, M., Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000; 
Negovan, V., Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003; 
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004.  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ  
 

 PROF. SABĂU SIMONA ZÎNA 
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 12A BRAȘOV  

 
Pentru majoritatea părinților, a ajunge să-și înțeleagă propriul copil reprezintă o lucrare de o viață 

întreagă, pentru că fiecare copil este diferit într-un mod unic. Atunci când copilul este înțeles cu adevărat, 
acceptat și modelat, trăsăturile de personalitate pe care i le-a dăruit Dumnezeu sunt libere să înflorească în 
caracteristicile mature ale dragostei, bucuriei, păcii, îndelungii răbdări, bunătății, facerii de bine, 
credincioșiei și înfrânării (Galateni 5, 22-23).  

Cu toate acestea, dacă un copil se simte neînțeles, respins și manipulat, acesta poate dezvolta cu 
ușurință în el trăsături negative și, foarte adesea, rezultatul va fi: amărăciune, conflict și răzvrătire.  

Analizând relațiile copil-părinte, P. Osterrich (1967) așează la baza lor două atitudini esențiale 
extreme: 

• acceptarea; 
• neacceptarea.  
 El identifică neacceptarea cu supraprotecția, respingerea și întreruperea sistematică a jocului. 

Acceptarea este considerată premisa dezvoltării unor copii liberi.  
Copilul neacceptat de familia sa are următoarele caracteristici: 
• brutalitate; pus pe certă,  
• se joacă mai mult sigur,  
• este respins de colegii săi,  
• nu e partener bun de joacă,  
• se supără când pierde,  
• este închis, necomunicativ,  
• slab exprimat în compuneri,  
• neîngrijit și murdar,  
• nu are ce îi trebuie la școală,  
• părinții se plâng de el la profesori,  
• părinții cer profesorilor să fie severi cu el.  
Psihologic analizând, el 
• se cramponează de adult,  
• caută simpatia,  
• face pe bufonul,  
• e șovăitor,  
• are probleme cu pronunția,  
• vede viitorul vag și confuz,  
• sentimente de frustrare,  
• consideră mediul familiei neprimitor,  
• autoritatea părintescă i se pare dură și ostilă.  
Copilul acceptat este după E. Wattier liber și creativ. El se caracterizează prin: 
• originalitate și spontaneitate,  
• preferă jocul de construcții și de imaginație,  
• are autonomie și capacități de a se descurca singur,  
• tendința de a se impune celorlalți, de a fi conducător,  
• dorința de a fi mai mare,  
• capacitatea de a se apăra,  
• chiar o agresivitate exteriorizată,  
• nivel de aspirații înalte și dorința de a înfrunta dificultățile,  
• perseverență în urmărirea scopurilor,  
• dezinteres pentru sarcinile indiferente,  
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• autoritate și putere de concentrare,  
• individualitate puternică ce caută să se afirme în lumea exterioară.  
 
entru copil părintele trebuie să știe totul. El îi atribuie așadar toate puterile. Într-adevăr părintele îi 

oferă copilului impresia că el cunoaște tot, vede tot, aude tot, înțelege tot. În mod inconștient, el proiectează 
imaginea unui zeu, și exact aceasta va fi percepția copilului despre părinte. Pentru copilul mic, părintele 
cunoaște toate cuvintele. El știe să repare aparatele electrice și poate chiar să conducă o mașină. Pentru un 
adolescent, părintele reușește în domenii în care el are dificultăți ce i se par insurmontabile.  

Dacă un copil dezvoltă un comportament inadecvat, atunci îi lipsește ceva. Capcana este să-l consideri 
o ființă rea, manipulatoare sau rău intenționată. Consecințele acestui fenomen sunt iritarea și perderea 
răbdării. Ne înfuriem, îl acuzăm, îl judecăm, îl presăm să se schimbe etc. Prin aceste reacții, alimentăm 
starea care ne afectează.  

Un copil coleric, gelos, leneș etc. nu este rău, ci suferă. Un copil trist, temător, lipsit de interes și de 
încredere în sine sau de stimă personală nu este rău intenționat ori neadaptat; el suferă. Sarcina de a 
descoaperi ce anume îl afectează și a-i oferi exact ce-i lipsește ne revine nouă adulților: părinți sau educatori.  

Ținta ca părinte trebuie să fie aceea de a ajuta copilul să crească și să devină un om fericit, competent, 
curajos și demn.  

În încheiere… 
 
Nu călcați panseluțele – poem by Kay Kuzma (1979) 
 
Maestrul Grădinar mi-a spus cândva: 
„Lasă panseluţele să crească în grădina Mea. ” 
Apoi, mi-a înmânat cazmaua și a continuat: 
„Ai grijă de ele până Mă-ntorc! Vin îndat’. ” 
„Dar, Doamne, eu nu știu cum să am grijă de ele.  
Sunt atât de firave, atât de fragile.  
Și eu n-am mai avut niciodată pansele! 
Încredinţează-mi un trandafir – 
ghimpii îl vor proteja 
de nepriceperea și de stângăcia mea.  
Încredinţează-mi o lalea – 
Stă îngropată în siguranţă sub iarbă, până trece 
Iarna cea grea, vremea cea aspră și rece,  
Ca mai apoi să răsară 
În înmuguriri de primăvară.  
Încredinţează-mi o iederă,  
ai cărei cârcei 
se agaţă și ei 
de alţii, de ce pot,  
ca să găsească suport.  
Dar, Doamne, panseluţe? 
Ele nu au nici ghimpi, nici bulb, nici cârcei.  
Nu-mi da panseluţe! Dă-mi altceva, orice vrei!” 
Dar Grădinarul nu mă asculta,  
deci, mi-am schimbat și eu rugăciunea, așa: 
„Bine, Doamne.  
Voi avea grijă de panseluţe de-acum,  
dar spune-mi Tu cum. ” 
Și Dumnezeu mi-a spus: 
„Udă-le cu dragoste,  
Plivește-le cu hotărâre și bine,  
lasă-le să se încălzească la lumina din sufletul tău, din tine. ” 

1934

 



„Asta-i tot?” 
„Mai este un singur lucru, dar foarte important: 
Cât de frumos vor înflori 
și cât de minunat 
depinde de tine – 
de cât de ușor le atingi 
de cât le îngrijești de bine.  
Așa că, umblă cu grijă 
printre micuţii Mei. Nu uita unde ești! 
Nu călca 
pe panseluţe, să nu le zdorbești. ” 
Amintindu-mi cuvintele Maestrului Grădinar,  
am pornit înainte,  
pentru a-mi aduce la îndeplinire partea mea de lucru,  
murmurând în șoaptă această rugă fierbinte: 
„O, Doamne,  
Dă-mi cuvinte blânde,  
mâini blânde 
și picioare blânde,  
Ca să nu calc peste panseluţele plăpânde. ” 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ,  
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PROFESOR SABOU GIGI – LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BORCEA,  

JUD. CALARAȘI 
 
 " Dacă nu putem fi buni, să încercăm să fim măcar politicoși. " N. Steinhardt - "Jurnalul fericirii " 
  
 Personalitatea umană este definită prin conlucrarea următorilor factori: ereditatea, mediul și educația. 

În condițiile schimbărilor permanente ale mediului, ale eredității din ce în ce mai afectată de diferite mutații 
genetice, se ridică întrebarea: oare ce influență benefică mai poate avea educația? Răspunsul este unul 
singur: buna creștere nu este și nu va deveni niciodată inutilă pentru că ea îl face pe om să se respecte în 
primul rând pe sine. Buna creștere își are debutul în familie, în „cei șapte ani de acasă”.  

 Această expresie este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane într-un context 
anume, însă psihologii afirmă că educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, 
definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de 
viață și care va reprezenta, în mare măsură, temelia educației viitorului adult. Această perioadă de timp este 
considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare a informațiilor, de memorare și de însușire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod. Cei șapte ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații 
corecte și complete a copilului. Prin comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a 
comunica cu semenii lui înțelegem cât de bine au fost explicate regulile de bune maniere.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune 
maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important 
este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii 
îi vor imita cu o precizie de peste 90%.  

Nu este de ajuns ca aceștia doar să-și controleze limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și 
exprimarea diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristețe, etc), precum și a dorințelor și nevoilor trebuie 
supuse autocontrolului. Bineînțeles că asta nu înseamnă că părinții vor fi permanent stresați de felul cum 
vorbesc, se poartă ori reacționează la cei din jur, pentru că le va fi foarte greu și chiar se vor simți obosiți 
la un moment dat, însă va fi nevoie să-și impună anumite restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a 
conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învățăminte atât din situațiile și întâmplările frumoase din 
viața familiei lor, cât și din cele negative.  

Este nevoie de însușirea responsabilității de a fi părinți, de a fi permanent conștienți că cel mic îi 
supraveghează, îi analizează, interiorizeză ceea ce fac ei, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse 
situații și va fi judecat, acceptat ori nu în societate.  

 Părinții pot avea numeroase obiective în ceea ce privește educația nonformală a propriilor copii, 
unele dintre ele fiind chiar o transmitere „ereditară” a atitudinilor și caracterului pe care ei înșiși și le-au 
însușit în decursul timpului, în timp ce altele sunt exact opusul educației primite sau chiar o adaptare a 
„vechii” educații la condițiile mereu schimbătoare ale societății moderne.  

Indiferent care ar fi obiectivele părinților, ceea ce contează cu adevărat sunt finalitățile acestui tip de 
educației, adică ceea ce copilul reușește să aplice din ceea ce a învățat, iar pentru ca aceste reguli ale 
părinților să se transforme în norme de bună purtare, ele trebuie repetate permanent, în diferite situații, până 
când devin obișnuințe.  

Iată câteva exemple prin care se înțelege astăzi „Cei șapte ani de acasă”:  
- să salute respectuos la sosire și la plecare, folosind formulele adecvate situațiilor existente; 
- să fie politicos, folosind cuvintele „te rog”, „mulțumesc”, „cu plăcere”, etc.  
- să nu fie orgolios, cerându-și scuze atunci când greșește; 
- să-și respecte interlocutorii cu care discută, fără a-i întrerupe inoportun; 
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- să nu vorbească având gură plină cu alimente; 
- să-și acopere gura cu mâna atunci când cască sau strănută; 
- să ceară voie atunci când dorește să împrumute bunurile altei persoane; 
- să stea la masă fără a-și sprijini coatele de aceasta; 
- să respecte orele proprii de odihnă, precum și odihna celor din jur; 
- să fie curat și ordonat, respectând normele de igienă personală, dar și de protejare a mediului 

înconjurător; 
- să nu fie răutăcios și certăreț cu cei din jurul său; 
- să respecte resursele naturale, folosindu-le eficient și moderat; 
- să conștientizeze importanța reducerii, refolosirii sau reciclării unor produse.  
Aceste exemple pot continua la nesfârșit, adaptate fiind de la un copil la altul ca beneficiar al educației 

nonformale și, nu în ultimul rând, de la un părinte la altul, în calitate de furnizor al acestui tip de educație.  
Astfel că înainte de a judeca o persoană (copil sau adult) și de a-i pune o anumită etichetă, ar trebui 

să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat(ă) 
de către ceilalți.  
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COMUNICAREA PARINTI – COPII 
 

PROF. SACUIU ELENA LILIANA 
GRADINITA NR. 1 PREDEAL 

 
 Comunicarea este un proces fundamental si indispensabil constituirii unui grup social.  
Comunicarea interumană are doua aspecte, care se întrepătrund reciproc, şi anume comunicarea 

socială, care este învăţată în cursul interacţiunilor sociale şi foloseşte simbolurile şi comunicarea spontană, 
care este înnăscută, biologic determinată şi utilizează semnele ca mijloc de comunicare. (Ciofu, 1998) 

Specific comunicarii interumane este capacitatea receptorului de a interpreta informaţia şi de a 
formula un răspuns adecvat. Între cei doi participanţi la interacţiune există relaţii de interdependenţă şi 
corelaţie, nemaiputând fi evaluaţi separat. Deci, în comunicarea interumană sunt implicate cel puţin două 
persoane.  

 În momentul în care mama intră într-o relaţie semnificativă cu copilul său, elementul semantic al 
oricărei comunicări este bine reprezentat în imaginaţia ei şi lipseşte cu desăvârşire din experienţa mentală 
a sugarului. Copilul începe să fie implicat în mod activ în procesul comunicării când întelege sensul ei. 
Mama cu mult mai stăpână decât el pe mijloacele de comunicare, îşi organizează în asa fel propria activitate 
încât se sincronizează alternativ cu acţiunile discrete ale copilului.  

 Foarte aproape de momentul naşterii, sugarul poate fi antrenat într-o comunicare interpersonală, la 
început de natura neverbală, fiind biologic adaptat şi dispunând de elemente de bază pentru această 
comunicare. Chiar de la naştere el este capabil să participe la un ritual în doi (intoarce capul la auzul vocii 
mamei, iar în momentul în care fixează privirea, la vârsta de două luni) intra în schimburi bilaterale cu 
mama, cu care angajează o relatie socială. Urmărind un astfel de dialog chiar si unui necunoscător îi este 
clar că sugarul este participant activ la aceasta interactiune.  

 Studierea interacţiunii precoce mamă-copil se face cu videocamere (Ciofu, 1998), plasate în dreptul 
umărului stâng al mamei. Acestea înregistrează expresia facială şi gesturile sugarului, semnificaţia privirii. 
Concomitent este înregistrată expresia facială a mamei utilizând o oglindă plasată în spatele copilului, sub 
un unghi de 45. Astfel se pot evidenţia semnalele precise emise de fiecare partener, modul în care alternează 
emisia şi receptarea lor, având ca scop captarea atenţiei celuilalt.  

 Gesturile de comunicare folosite de mamă şi de copil sunt multe si variate (mişcări ale mâinii, 
expresii faciale, ajustarea pozitiei corpului).  

 Secventa imitativă constituie un act de comunicare prin excelenţă, deoarece el reprezintă în fond un 
schimb de acţiuni între cei doi parteneri. Imitaţia constituie cadrul în care se realizează comunicarea 
neverbala a sugarului mic. Capacitatea de a imita acţiuni apare gradat pe parcursul dezvoltării ontogenetice, 
în cadrul interactiunilor sociale reciproce între mamă şi copil, şi ca rezultat al intenţiei mamei de a 
comunica. Mama îşi adaptează comportamentul pentru a-i facilita copilului startul cognitiv; ea este pregătită 
pentru acest rol, atât prin mecanismul biologic intrat în joc în timpul sarcinii, cât şi prin motivaţia ei socială 
şi culturală. Primele trepte ale imitaţiei sunt iniţiate de mama şi din primele zile de viaţă se straduieăte să-i 
ofere o “oglinda biologica” (Ciofu, 1998).  

 De felul în care se desfăşoară comunicarea între părinţi şi copii, depinde în cea mai mare măsură, 
constituirea sentimentului de siguranţă al copilului, atât de importantă pentru formarea unor raporturi 
echilibrate ale acestuia cu lumea. Copilul trebuie să se simtă acceptat în familie, a se simţi acceptat înseamnă 
a se simţi iubit (Rudică, 1983).  
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NEVOILE EMOȚIONALE ALE COPILULUI 
 

PROF. SADOVEAC ALINA 
G. P. P. ,, AȘCHIUȚĂ” SUCEAVA 

 
 Emoţiile îndeplinesc două funcţii esenţiale: 
• Emoţiile determină comportamentele copilului. Ei tind să repete o experienţă plăcută, valorizantă 

(să deseneze o floare care a fost apreciată de părinţi) şi evită să repete o experienţă care îi poate pune în 
dificultate, în situaţie de vulnerabilitate (nu vor încerca să urce o scară, deoarece au căzut anterior).  

• Copiii utilizează emoţiile pentru a-i determina pe adulţii sau copiii din mediul lor social să le 
satisfacă nevoile (zâmbesc sau plâng când doresc să atragă atenţia asupra lor).  

S. A. Denham a definit competenţa emoţională (1998) a copiilor ca fiind ,, abilitatea de a înţelege, 
exprima şi regla emoţiile’’. Dar pentru a putea să îşi dezvolte această competenţă emoţională, copiii au 
nevoie să-şi exerseze emoţiile, să înveţe să le recunoască şi să le gestioneze. Studiile de specialitate arată 
că relaţiile dintre copii şi adulţi contribuie definitoriu la dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale ale 
copilului.  

 Este importantă pentru dezvoltarea copilului modalitatea în care adultul (părintele sau educatorul) 
facilitează sau descurajează exprimarea emoţiilor specifice: experimentarea exagerată sau lipsa 
experimentării unor emoţii de către copil poate dezvolta riscul apariţiei unor perturbări în dezvoltarea.  

 În perioada preşcolară copiii înţeleg cauzele emoţiilor şi comportamentelor celorlalţi şi le vor integra 
în schemele de comportament social.  

 Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Copilul dobândeşte competenţe emoţionale: 
• prin reacţiile părinţilor sau ale educatorilor la emoţiile exprimate de el; 
• prin discuţiile despre emoţii; 
• prin exprimarea propriilor emoţii.  
 Câteva momente esenţiale în dezvoltarea copilului cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani, momente care 

vor produce comportamente şi emoţii specifice şi care necesită o atenţie deosebită: 
 1. În jurul vârstei de 3 ani, copilul începe să fie din ce în ce mai conştient de sine, de abilităţile şi 

competenţele sale. Este în permanentă dorinţă de asumare a autonomiei, încercând să eludeze toate limitele 
şi regulile impuse de mediul social. Totodată, nu stăpâneşte abilităţile şi competenţele emoţionale.  

Starea sa este ambivalentă, între dorinţa de autonomie şi dependenţa şi iubirea de părinte. Această 
ambivalenţă creează un comportament opozant al copilului în relaţie cu adultul: spune „nu“ foarte des, bate 
din picior când doreşte ceva, iar la orice interdicţie, începe să plângă sau să râdă, fără sens pentru noi. Este 
un moment greu de trecut şi copilul trebuie înţeles şi ajutat să depăşească această situaţie.  

 Dacă atitudinea noastră se menţine constantă, fermă şi caldă, copilul se va orienta în funcţie de 
reacţiile noastre şi se va simţi în siguranţă, fapt care va atenua această tensiune.  

 Copilul trebuie să fie ajutat să îşi exprime sentimentele, emoţiile, chiar dacă nu le poate descrie. 
Vorbind cu el, îl ajutăm să îşi descopere emoţiile, să şi le definească, punându-le nume. Dincolo de 
comunicarea blândă, putem să-i oferim ocazia de a se juca cu jocuri sau jucării care îl ajută să se 
detensioneze: jocul cu apa, cu nisipul, plastilina, jucării care se pot lovi, poate desena şi picta.  

 2. Între 18 luni şi 5 ani, copiii încep să fie preocupaţi din ce în ce mai mult de organele sexuale şi 
mai ales de diferenţele dintre fete şi băieţi. În această perioadă se fac achiziţii referitoare la noţiunea de sex 
şi diferenţa de gen.  

 3. Între 2 ani şi 5 ani, sentimentele copilului faţă de adultul de sex opus se amplifică şi se nuanţează.  
 Admiraţia pe care copilul o are pentru adultul de sex opus este nelimitată, în timp ce adultul de acelaşi 

sex devine un rival pentru care are sentimente ambivalente de ostilitate, iubire şi vinovăţie. Adesea adulţii 
neagă aceste sentimente ale copiilor, însă trăirile copilului sunt intense, băieţii şi fetiţele reacţionând diferit.  

 Sentimentele copilului nu trebuie ironizate şi nici sancţionate. Copiii nu trebuie să ne audă vorbind 
cu alte persoane despre observaţiile noastre, cu atât mai puţin nu trebuie să ne audă râzând de ele. 
Înţelegerea sentimentelor copilului de către părinţi este importantă, precum este important pentru copil să 
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se simtă în continuare iubit de ambii părinţi. Nici manifestările lor de iubire, uneori exagerate, nu trebuiesc 
oprite, poate doar temperate.  

 De obicei, în jurul vârstei de 5 ani, interesul afectiv al copilului se mută spre alte persoane: doamna 
educatoare, o colegă sau un coleg de la grădiniţă.  

 
Bibliografie: 
Dolean, I., „Meseria de părinte”, ed. Motiv, Cluj-Napoca, 2001 
Vrăjmaş, Anca, „Consilierea părinţilor”, Editura Polirom, Iaşi, 2001 
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RELAȚIA FAMILIE- COPIL 
 

PROF. INV. PRIMAR ȘALAPA CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA PADEȘ 

 
 Trăim intr-o lume care se grăbește, într-o lume in care timpul nu ne mai ajunge, într-o lume în care 

atitudinea față de viață influiențează modul în care persoanele gândesc și acționează în relațiile cu ceilalți. 
Valoarea personală este rezultanta unor factori implicați în dezvoltarea copilului: familia, sistemul de valori 
al societății.  

De-a lungul timpului, viața de familie s-a schimbat, dar continuă să exercite și azi o mare influență 
asupra vieții private a copiilor și tinerilor. Familia asigură copiilor sentimentul siguranței și îi ajută să 
depășească obstacolele, inerente vieții, este punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane 
responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.  

Educația în familie, cei șapte ani de-acasă, influențează puternic întreaga existență a individului, 
indiferent dacă el recunoaște sau nu. Părinții sunt modelele pe care copiii, conștient sau inconștient le văd 
cu ochii minții și le urmează.  

Sentimentul mândriei de a aparține unei anumite familii s-a păstrat peste timp. Galeriile cu portretele 
strămoșilor din castelele medievale au fost înlocuite cu albumele de familie, cu înregistrări audio și video 
ce se constituie într-un ”tezaur” al familiei. Suntem tentați să ne căutăm rădăcinile, să ne întocmim arborele 
genealogic și să ne mândrim cu numele de familie care s-a păstrat de-a lungul a mai multor generații.  

Încă din copilărie copilul învață că familia înseamnă înțelegere, bucuria de a sta împreună în jurul 
bradului, de a fi cu toții în diferite ocazii, de a pleca în vacanțe. Copilul se simte cel mai bine în familie, 
aici se încarcă cu energie ca să reziste presiunilor din viața publică. Chiar dacă în familie sunt conflicte, cu 
efortul tuturor, cu tact și comunicare conflictele între părinți, între părinți și copii pot fi rezolvate.  

Discuțiile cu copiii trebuie să decurgă în așa fel încât aceștia să se simtă membri importanți ai echipei 
pe care o formează familia. Copiii reacționează pozitiv și respectă calmul, încrederea, fermitatea și 
afecțiunea părinților. Uneori, părinții au tendința să exagereze când un compromise rezonabil poate rezolva 
situația. Nu trebuie să fie criticați în fața altor persoane, chiar dacă apoi îi lăudăm. Ei se simt frustrați.  

Dacă în trecut părinții aveau ultimul cuvânt, astăzi situația s-a schimbat, gradul de independență al 
tinerei generații a crescut foarte mult. Părinții nu trebuie să uite că și ei au fost copiii, tineri și rebeli, iar 
copiii nu trebuie să uite că cei mai buni prieteni ai lor, cei care îi iubesc necondiționat și numai în interesul 
lor sunt părinții.  

În problemele de familie trebuie consultați și copiii, și să le fie ascultat punctual de vedere. Deși 
psihologii recomandă răspunsul ”da” la cererile copiilor, sunt și situații când răspunsul adultului trebuie să 
fie ”nu”. Cu toate că este greu de acceptat, când spun ”nu” părinții trebuie să reflecte puțin, să nu răspundă 
imediat. Trecerea de la DA la NU pune la îndoială credibilitatea părinților în fața copiilor. Aceasta duce la 
un conflict aproape permanent, la pierdere de timp, energie, încredere, la refuzul copilului de a accepta 
autoritatea părintelui. Ambii părinți trebuie să susțină același răspuns.  

Dacă unul dintre părinți face o promisiune, aceasta trebuie respectată. Altfel nici ei nu își vor respecta 
promisiunile. Cheia unei relații sănătoase între membrii familiei este ca fiecare să-l asculte pe celălalt cu 
adevărat, nu de fațadă, fiecare trebuie să simtă că spusele lui sunt importante pentru ceilalți, că nu e singur.  

Fie părinte, fie copil, are datoria de a asigura liniștea și armonia în familie, depinde însă de capacitatea 
fiecăruia de a-și asuma responsabilitatea.  

Părinții, prin acțiunile lor, trebuie să inoculeze în mintea și sufletul copiilor ideea că, oricând, au unde 
să vină și de unde să plece, la necaz sau bucurie.  
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 
 

POŢCLEAN ANA DANCA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU DRIMBA” LUGAŞU DE JOS 

 
Educaţia ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Pentru ca un individ să aibă şansa de a primi o educaţie 

normală şi corectă trebuie să crească într-o familie care să-i ofere modele demne de urmat, părinţi care să 
se implice în activitatea de la şcoală, să-l susţină şi să-l încurajeze pe copil. Fără educaţie nu putem să ne 
integrăm în societatea actuală, care este într-o continuă schimbare. Nevoia de adaptare este atât de puternică 
încât ne împinge către toate mijloacele posibile prin care se poate produce educaţia, atât la nivel micro 
(familia, şcoala, biserica), cât şi la nivel macro (societatea).  

Personalitatea fiecărui individ este dezvoltată de către educaţie, iar odată cu aceasta şi latura 
spirituală, dar şi psihologică. Alături de familie, şcoala joacă un rol foarte important în procesul educaţiei, 
dar şi a-l dezvoltării personalităţii. Nu am fi ceea ce suntem astăzi dacă mediul în care am trăit şi ne-am 
dezvoltat de-a lungul vieţii, din copilărie şi până la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între componentele 
lui nu ar fi existat un echilibru care să ne definească personalitatea.  

Există foarte mulţi furnizori de educaţie: şcoala, biserica, societatea, mass-media, familia. Educația 
există în toate domeniile vieții de zi cu zi, chiar şi printre oamenii cu care trăim și de la care avem ceva de 
învățat. Rolul cel mai important în educația fiecărui individ, alături de școală îl are familia. Din această 
micro societate numită familie pornește tot: percepția asupra vieții, stilul de viață, credința, cât și moralitatea 
și conduita. Astfel, mediul în care copilul va crește se va răsfrânge în mod iminent asupra dezvoltării sale 
psihice.  

Dacă ne gândim la câţi oameni trăiesc în ziua de astăzi în oraşe am putea să credem că toţi au acces 
la acelaşi nivel de educaţie, însă acest lucru este fals. Nu toate informaţiile pe care le receptăm din mediul 
exterior ne dezvoltă pozitiv gândirea şi comportamentul. Suntem expuşi zilnic la sute de informaţii care au 
un anumit impact asupra noastră, dar nu totul ne este util.  

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost însoţiţi de educaţie, importanţa acesteia sporind cu fiecare 
generaţie. Educaţia reprezintă fundamentul vieţii oricărui om cu ajutorul căreia s-au putut dezvolta 
percepţia despre lume, gândirea, stilul de viaţă, conservarea valorilor sociale, dar şi spirituale.  

Unul dintre rolurile cele mai importante ale educaţiei este acela de a influența, transforma și dezvolta 
personalitatea indivizilor. Procesul aceste este influențat atât de factorii genetici, cât și de mediile 
educogene în care individul se află la un moment dat.  

Etapele ce duc la dezvoltarea personalității umane reprezintă, din punctul meu de vedere, cele mai 
importante obiective din existența noastră, ca ființe inteligente, ce au transformat societatea actuală într-
una educativă perfecționistă.  

Primii educatori cu ajutorul cărora se realizează educaţia sunt părinţii. Importanţa acestei educaţii, ca 
şi cea a şcolii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de 
vârstă, dar de cele individuale ale acestuia. Trebuinţele şi dorinţele copilului cresc pe măsură ce copilul se 
dezvoltă.  

De când copilul începe şcoala şi până la finalizarea acesteia, trebuie menţinută o relaţie strânsă cu 
părinţii în ceea ce priveşte dezvoltarea lui către viaţa de adult. Nu numai copilul, cât şi părinţii trec prin 
diferite etape care îi supun la felurite încercări de ordin psihic, de aceea este benefică antrenarea părinţilor 
în munca educativă a şcolii.  

Şcoala are un rol major în formarea personalității oamenilor. Profesorul trebuie să cunoască bine 
condiţiile vieţii de familie unde trăieşte copilul. Acest lucru se realizează prin vizitarea familiei, pentru 
cunoaşterea condiţiilor de viaţă, activitatea şi odihna. Relaţia dintre părinţi şi copii, precum şi climatul 
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familial, în general, reprezintă motive de îngrijorare în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi psihică normală 
a copilului.  

Școala nu îl poate învăța pe individ totul, iar educația nu se bazează numai pe școală, chiar dacă mulți 
o atribuie strict școlii. Acest lucru este o greşeală, părinţii având obligaţia de a se asigura că există condiţiile 
necesare pentru o educaţie pozitivă atât la şcoală, prin implicarea lor în activităţile elevilor, cât şi acasă, 
unde copilul se simte protejat şi unde anumite reţineri, pe care le are acesta la şcoală, dispar.  

Putem observa, aşadar, că educaţia nu ţine numai de însuşirea unor norme sociale specifice traiului 
uman sau de un anume tip de comportament, ci îşi are originea în mediile de dezvoltare ale individului şi 
în percepţiile sale despre lume, deoarece acestea îl vor însoţi de-a lungul existenţei sale.  
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 LECTII ESENTIALE ALE CELOR SAPTE ANI DE-ACASA  
 

 EDUCATOARE: SALVAN FLOAREA 
 
Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață?  
Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să îşi urmeze 

scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i se cuvin doar lui, am pus o piatră 
extraordinară la temelia caracterului sau.  

Bunătatea: una din primele lecţii pe care i le-am dat fiului meu, şi a prins, în parte pentru că a văzut 
exemplul în familie, în parte datorită firii lui sensibile, a fost să nu râdă niciodată de nimeni. L-am învăţat 
să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci să poarte de grijă.  

Să nu invidieze: cunoaşteţi adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu cineva doar atunci când 
respectivul este… un pic mai prejos decât ei? Altfel, sunt roşi de invidie. Noi, ca părinţi, trebuie să fim cu 
luare aminte, să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de competiţie. Cel mic e bine să înveţe că 
îşi este suficient sieşi exact aşa cum este, iar darurile şi avantajele altora nu-i vor ştirbi din calităţile lui.  

Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani de-acasă. Însă doar o 
mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai copilului 
bune maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public. Din nou, pilda 
comportamentului părinţilor va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte.  

Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă orice ca să le fie 
bine, iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, să lucreze 
în echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am dat un dar 
nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten!  

Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o 
însuşim. Eu recunosc că îmi lipseşte: este unul din lucrurile pe care vreau să le consolidez în mine în 
următoarea perioadă. Visez la un corp mai suplu (dacă îmi voi controla pofta de mâncare), visez să fiu o 
mamă mai blândă pentru copiii mei (dacă îmi voi controla tonul şi vocea), o gospodină mai organizată (dacă 
îmi voi controla obiceiul de a pierde vremea pe Facebook).  

O gândire optimistă: iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă pluteşte optimismul, 
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă ne lăsăm măcinaţi de gânduri 
rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi puiul nostru în timp.  

Lecţiile acestea enumerate mai sus nu le-am inventat eu. Le-am găsit scrise într-o carte veche, un text 
de mii de ani, foarte cunoscut, pe care am îndrăznit să îl parafrazez. Cartea este de fapt o scrisoare adresată 
Corintenilor, iar rândurile reprezintă o descriere a iubirii.  

Ar fi fost de ajuns să spun că lecţia esenţială a celor şapte ani de-acasă este să îi învăţăm pe copii ce 
e dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ, PAȘAPORTUL PENTRU VIAȚĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR SANDA MARINELA,  
ȘC. GIMN. ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”, TG. JIU, GORJ 

 
Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților.  
Valeria Mahok 
 
Nouă, adulților, ni se pare simplu să fii copil, uitând că a fost o perioadă plină de provocări, în care 

am avut mereu ceva nou de învățat sau am fost adesea puși în situația de a nu putea face ceva, fără ajutorul 
celor din jur. Ca părinte, este important să-i oferim copilului încredere în sine și să nu-i sărim mereu în 
ajutor, pentru a nu-i crea impresia că nu se poate descurca singur. Când copilul spune ”nu pot”, trebuie să-
l încurajăm să-și testeze limitele. Răspunsul corect nu este ”știu că poți”. Ar fi o invalidare personală a lui 
și i se va părea, în continuare, prea greu ce are de făcut. Nici nu vom râde de el, chiar dacă ni se pare 
amuzant. Trebuie să-l încurajăm să-și testeze limitele, spunându-i: ”Nu poți acum, dar când vei mai crește, 
vei putea!”. Totodată, este bine și să-și dea seama că nu poate face chiar orice, așa cum nici noi nu putem 
face anumite lucruri. Vor fi anumite abilități pe care, oricât se va strădui, nu și le va putea însuși, dar acest 
impediment nu constituie o tragedie.  

”Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală", spunea Albert 
Einstein. Deși copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste fragede (3 ani), normele de 
conduită se învaţă în familie, mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai 
adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în 
conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot, 
ulterior, decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse în familie.  

”Cei șapte ani de acasă” reprezintă oglinda educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, să citească şi să deveniă un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de 
dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă, etc. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este 
diferită de cea a generaţiilor anterioare deoarece părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de 
copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la 
serviciu.  

În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, în viața lui, da și a 
părinților, începe o nouă etapă. La intrarea în grădiniţă are loc o restructurare a programului zilnic, care 
cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor 
orare, ci şi privind mediul în care copilul îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, 
iar o altă parte acasă). Este important ca părinţii să cunoască activitățile zilnice de la grădiniţă sau școală 
pentru a le putea adapta pe cele de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul 
educativ al grădiniţei/ școlii şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educator/ învățător 
şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o 
cursă epuizantă de obţinere de performanţe sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este 
stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei/ 
școlii.  

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă/ școală, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să 
facă, etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără 
teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, 
dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune 
nu este important și nu interesează pe nimeni. Ar fi bine ca părinţii să stimuleze copilul să vorbească despre 
ceea ce îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. Pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, 
părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, 
adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere 
în el. Astfel, copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.  
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Foarte importante pentru copil sunt şi activităţile pe care le va face în afara celor de la grădiniţă/ 
școală, mai exact în familie, împreună cu membriii acesteia, în contexte diferite de viaţă. Fiecare moment 
poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut 
în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, 
plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de 
învăţare.  

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Nu 
este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea diverselor 
sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta nu 
înseamnă că permanent vom fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că ne 
va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat, însă va trebui să ne impunem anumite 
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte 
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase, cât şi din cele nefericite. Părinții și dascălii trebuie să fie 
permanent conştienţi că cel mic îi supraveghează, îi analizează, interiorizează ceea ce văd, iar mai târziu va 
exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat sau nu în societate. Unele din trăsăturile 
și abilitățile dobândite în ”cei șapte ani de acasă” se păstrează pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, 
altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc. Altele influenţează dezvoltarea de 
mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-
un grup, va avea tendinţe de a încălca normele sau nu va fi încrezător în forţele proprii.  

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii șapte ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor 
asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi 
necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuoși şi demni de respect la rândul lor.  

 
Bibliografie:  
1. Vrășmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002;  
2. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998;  
3. www. copii. ro  
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„EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE VODA”,  
SAT POPEȘTI, COMUNA BRAZI 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, SANDA VIOLETA – MARIANA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Necesitatea educării tinerei generații pentru a face față exigențelor societății, ne obligă să urmărim în 
formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi însușirea unui 
comportament dezirabil, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii. Dar ce înseamnă comportament 
dezirabil? Numai capacităţi de comunicare, de relaţionare, de operare cu informaţii? 

Cu siguranţă, nu trebuie să uităm în formarea generaţiilor viitoare şi de buna-cuviinţă şi de politeţea 
sufletului omenesc. Modelarea şi stimularea comportamentului copilului se referă, de fapt, la pătrunderea 
în structurile etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât să facă impresie, 
nefiind motivate de o convingere interioară. Ce înseamnă să fii om de omenie? Dar să fii punctual? Cum 
ne păstrăm prietenii? Dar cum îi recunoaştem? Ce înseamnă să spui adevărul? Ştii să fii recunoscător? Dar 
să porţi o conversaţie plăcută? Ştii să zâmbeşti? Ai înţeles vreodată cu adevărat tainele expresiei “vorba 
dulce mult aduce” ? Iată câteva întrebări care ne pot ajuta să-i facem pe copii să se cunoască mai bine şi să 
reflecte asupra fondului moral al relaţiilor umane.  

“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent, au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai 
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată. Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de 
mult te bucurai când auzeai spunându-se: “Ce copil politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!” De 
câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură, este oglinda 
primilor ani petrecuţi în familie.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. Este nevoie să înţelegem că educaţia se face pentru copii şi nu pentru liniştea şi comoditatea noastră 
de mai târziu. Ne educăm copiii în primul rând pentru binele lor, pentru a le da o şansă în plus, pentru a le 
face drumul în viaţă mai târziu.  

Specialistii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului 
sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă 
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.  

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

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

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  
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Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. Nu este de mirare că întâlnim din 
ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.  

Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au 
rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.  

 Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani de-
acasă”.  

Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le 
învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme. Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu 
cei din jur, ceilalţi vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.  

Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-
cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii, 
prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc.  

De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe 
pe copii (oriunde şi oricând) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la 
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce 
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm 
prietenii? etc.  

Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor de 
astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi 
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi.  

Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a 
tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE. CEI 7 ANI DE ACASA 
 

 PROF. INV. PRIMAR SANDOVICI LILIANA 
 ȘC. GIMNAZIALA ,, HATMANUL ȘENDREA” 

DOLHEȘTII MARI, JUD. SUCEAVA 
 
 Expresia ,,cei 7 ani de acasă” se referă la cunoștințele, deprinderile, comportamentele și atitudinile 

acumulate de fiecare copil în primii ani de viață. Specialiștii apreciază că această etapă este una din 
perioadele de timp caracterizată printr-o dezvoltare psihică intensă, o capacitate mare de acumulare de 
informații și limbaj, de memorare și de însușire a unor atitudini și comportamente. Această perioadă este 
definitorie pentru fiecare copil, viitor adult, care va deveni o persoană cu aptitudini și preferințe diverse, cu 
un comportament normal sau deviant.  

 Modelele de conduită oferite de părinți, influențele educative pe care aceștia le exercită asupra 
copiilor își vor pune amprenta în mod hotărâtor asupra modului în care vor trăi și se vor manifesta pe viitor 
urmașii lor, în raport cu diferite norme și valori sociale.  

 Omul este ființa cu cea mai lungă copilărie. Mersul, vorbitul, descoperirea obiectelor și a persoanelor 
din jur, trecerea de la un mod de hrănire la altul caracterizează prima perioadă a copilăriei. Copilul își 
petrece cel mai mult timp cu membrii familiei sale, iar aceștia au o mare influență asupra sa. În familie 
copilul trăiește primii ani ai existenței personale, se dezvoltă și se formează pentru viață. Relațiile afective 
dintre copil și părinți, valorile pe care se bazează membrii familiei și pe care aceștia le transmit copilului, 
specificul de dezvoltare al acestuia influențează educația din primii șapte ani de viață.  

 În familie se dobândesc primele experiențe de cunoaștere și primele experiențe de viață. Membrii 
familiei contribuie la însușirea limbajului, la formarea deprinderilor de comportament, elemente 
determinante pentru parcursul educativ al copilului din grădiniță, școală și societate, în demersul viitor al 
copilului.  

 Fiecare moment petrecut de copil împreună cu membrii familiei sale (în locuință, în curte, în natură, 
în drum spre grădiniță sau spre școală, etc.) poate fi un prilej în care copilul să învețe. Programul zilnic 
induce coerență, disciplină în plan mintal, îi formează copilului abilitatea de organizare a unui stil de viață 
sănătos. Fiecare ocazie trebuie fructificată, pentru a-i implica pe cei mici în activități de învățare. Trebuie 
să fim atenți asupra ,, semnalelor” pe care le transmit copiii, care sunt curioși și dornici să descopere lumea, 
să învețe.  

 Când spunem că un copil are (nu are) ,, cei șapte ani de acasă” ne referim la totalitatea cunoștințelor, 
deprinderilor, comportamentelor și atitudinilor acumulate în prima parte a copilăriei. Ne imaginăm un copil 
politicos, care se comportă cuviincios cu cei din jur, copii sau adulți. Un copil bine crescut se va descurca 
onorabil în relațiile cu cei din jur, în contrast cu unul căruia îi lipsesc ,, cei șapte ani de acasă”.  

 Familia este mediul în care copilul învață primele reguli de bună purtare, adesea prin imitare decât 
printr-un comportament conștient, iar perioada primei copilării este foarte importantă în achiziția unui 
comportament social corect. ,, Cei șapte ani de acasă” reprezintă punctul de plecare în educarea corectă a 
fiecărui copil și ,, cartea de vizită”care îl va însoți pe tot parcursul vieții.  

 Părinții transmit micuților propriile valori. Aceștia le vor respecta odată cu integrarea lor în societate, 
când își vor asuma și alte obiceiuri noi. Este necesar ca membrii familiei să transmită informații, 
învățăminte pe care le consideră utile în evoluția viitorului adult, care îl vor ajută să devină o persoană 
respectuoasă și demnă de respect, la rândul său. ,, Cei șapte ani de acasă” vor fi decisivi în modul de 
integrare al copilului în societate, în modul de însușire a valorilor moral-civice.  

De ,, cei șapte ani de acasă” depinde includerea viitorului adult în societate, modul în care va fi agreat 
de cei din jur și felul în care își poate ordona viața și stilul de viață alături de cei dragi. Un adult care are 
„cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis, aspirând la un viitor luminos.  
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ETAPELE FORMARII CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR: SANDU ELENA- ELIZA  
 ȘCOALA GIMNAZIALA STALPU 

 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

Primii ani din viaţă influenţează comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine cazuri, chiar a 
viitorului adult. Primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor 
imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. 
Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar 
frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”. Această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de 
către mamă, constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi. Nevoile bebeluşului şi felul în care 
mama le tratează, importante în dezvoltarea copilului. Acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de 
câteva luni - de a fi luat în braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care 
ea trebuie satisfăcută, nu refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte 
mare. Fiind în braţe, mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl înconjoară”.  

 În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, cu condiţia 
de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu este să legi uşile 
dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai 
bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea interesant. La 
dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea 
permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care 
se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă limbajul. Este foarte important ca mama să 
vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la 
obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, nu trebuie neapărat eliminat acest 
obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil să progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu 
expresii corecte. „Spre exemplu, putem spune «hai să păpăm», dar să adăugăm imediat şi «hai să 
mâncăm»”.  

 Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special 
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că 
trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe 
masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă”. Crizele de personalitate - o etapă 
normală. Cum le gestionăm? După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de 
regulă, în locurile publice. „Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface 
dorinţa. Foarte important pentru părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, 
să-l ţinem, pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană 
pentru care face criza”. După ce se trece de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă în 
„simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, 
iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui 
intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu 
creioanele colorate. „Şi aici, este mai bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar 
să-l şi lauzi pentru asta”.  

După 5 ani înţeleg regulile. Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, 
prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează 
cel mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) 
care nu întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate. Politeţea - oglinda familiei. Tot acum - sau 
chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe. „Sunt lucruri 
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care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul 
unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe 
vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton 
calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton 
răstit”.  

Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi 
învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de 
adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu 
«dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“.  

 Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“? Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care 
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.  
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CEI 7 ANI DE ACASA: NORME SI VALORI ESENTIALE PENTRU 
SUCCESUL VIITORULUI COPILULUI 

 
PROF. INV. PRESC. SANDU STELUTA 

 G. P. N. BALESTI, JUD, VRANCEA 
 
 Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Cei 7 ani de acasa si comportamentul copilul 
 Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

2 scenarii posibile 
 Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 

copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pană acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

 Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”.  

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

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Educatia primita in familie 
 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  
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Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
Ce spun parintii despre cei 7 ani de acasa? 
 I. Pentru mine cei 7 ani de acasa insemna mai mult reguli de bun simt, igiena, respect, pe care 

un copil trebuie sa le invete de la parinti, pana sa mearga la scoala, dar care desigur ca parintii le tot 
repetam pana se fac mari ׃ 

1. sa asculti pe cineva cind iti vorbeste 
2. sa nu vorbesti cu gura plina 
3. sa te speli pe miini dupa ce ai fost la toaleta... sau cind vii de undeva 
4. sa spui adevarul 
5. sa nu fii agresiv 
6. sa dai buna ziua/la revedere 
7. sa iti asumi responsabilitatea pt ce faci 
8. sa respecti pe cei din jur 
9. sa nu scuipi pe strada 
10. sa nu vorbesti urit 
11. sa nu te intinzi pe masa cand maninci 
12. sa nu te urci cu picioarele incaltate in pat 
13. sa respecti proprietatea personala si a celorlalti (sa nu strici/distrugi) 
14. sa spui multumesc 
15. sa te spelli pe dinti seara/dimineata 
16 sa nu te scobesti in dinti/ori alte parti... cand vorbeste cu cineva/public (autor: Michelle-USA) 
 II. Eu cred ca se acorda mult prea multa importanta unui concept ce dateaza din strabuni. In primul 

rand, termenul e expirat... se considera ca pana la 7 ani copilul statea acasa, eventual cu mama, iar la 7 ani 
pleca la scoala, se desprindea de familie. Ceea ce acum nu mai este cazul. De la 3 ani e la gradinita si de la 
6 la scoala. Apoi, in cei 7 ani se "predau" lectii grele de educatie care pregateau copilul pentru acel prag de 
desprindere. Multe enrgii, timp, nervi si frustrari copilaresti se derulau... parintii tineau mult la acea 
educatie, copiii o inghiteau pe nemestecate. Astazi, 7 ani de acasa simbolizeaza un anumit standard, minim 
dar cumva obligatoriu, in care trebuie sa se incadreze odraslele noastre. Care se incapataneaza sa accepte 
incadrarea si au dureri dorsale privitor la dorintele noastre. E drept, si parintii s-au adaptat, multi au renuntat 
la standardele astea, de voie sau de nevoie, dar a ramas asa, o umbra de parfum de trecut, un fel de deziderat 
si, de ce sa nu recunoastem, un fel de termen de comparatie.  
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Cert este ca educatia trebuie sa existe, doar ca fiecare copil are ritmul sau de evolutie, iar 
obligativitatea a devenit nitel desueta, asa ca la 7 ani unii copii sunt de pus in rama iar altii... mai putin. 
Cred insa ca nu trebuie sa mai facem comparatii la varsta de 7 ani.  

Chiar daca altii le fac... (autor: Rufus, moderator Desprecopii) 
 III. Pai pentru mine, cei 7 ani de acasa inseamna:  
1. Sa-si poata evalua obiectiv pozitia in raport cu o situatie. (Trebuie sa stie ce-i place, ce-i trebuie, 

ce poate fi un pericol, ce nu vrea sa faca, etc.) 
2. Sa stie sa isi sustina parerile si sa-si apere interesele fara a deranja pe cei din jur. (Sa foloseasca 

un limbaj politicos, sa nu se miorlaie, sa nu fie obraznica, dar sa exprime ceea ce simte, nu sa evite sa-si 
spuna parerea) 

3. Sa fie atent si implicat in ceea ce se intampla in jur, ca sa poata evita situatiile cu potential 
periculos si, ca revers al medaliei, sa poata oferi un ajutor la timp cuiva. (Incepand de la salutul 
persoanelor cunoscute, continuand cu atentia acordata traficului, pietonilor, adica sa nu mearga pe strada 
cu castile in urechi, trimitand SMS-uri, izbindu-se de alti pietoni si ignorand culoarea rosie a semaforului, 
de exemplu... iar ca ajutor, nu stiu, sa adune fructele cuiva care si-a rupt sacosa, sa urce in pom dupa o 
pisica speriata, chestii de-astea. . .) 

4. Sa stie sa piarda (si automat, sa-si focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar si sa castige 
cu eleganta (fara a-l umili pe cel care a pierdut) 

Lucrurile astea se invata mai mult prin copierea parintilor si a altor educatori, mai degraba decat din 
predici si povesti. Asa ca e de maxima importanta ca parintii sa fie un exemplu pentru cei mici.  

 Si e important, de asemenea ca independenta copiilor sa fie stimulata, pentru ca daca in mica copilarie 
e mereu altcineva care sa-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va incerca totul, 
ca sa-si afirme independenta, ori va evita totul, dintr-un exces de prudenta. Pe cand, daca e obisnuit de mic 
sa infrunte niste situatii si sa faca niste alegeri (evident, pe masura lui, si controlate de adult) ii va fi mult 
mai usor sa ia hotararari in ceea ce-l priveste.  

Importanta educatiei informale si nonformale a copiilor 
De unde învață copilul tău? 
 Raspunsul la aceasta intrebare difera in functie de o serie de factori, majoritatea depinzand de 

conceptiile parintilor despre educatie, formare si parenting. Indiferent de convingeri, experiente sau 
atitudini, scopurile tuturor parintilor converg inspre acelasi rezultat: cu totii ne dorim copii bine pregatiti, 
care sa-si gaseasca un loc cat mai bun intr-o lume din ce in ce mai competitiva in care orice cunostinta in 
plus poate face diferenta. Unul dintre răspunsurile tradiționale cu privire la întrebarea de început este, 
evident, școala. Cu toate punctele sale slabe și cu toate acuzațiile care i se aduc, pe bună dreptate sau 
părtinitor uneori, școala rămâne principalul mijloc de educație formală a copilului tău. Și pentru mulți copii 
ea este singura modalitate de a-și depăși, odată, o condiție mizeră și singura speranta la o viata decenta.  

Oare nu crestem o generatie de copii materialisti? 
 Ce mesaj dam copilului nostru? Ai bani ai parte sau ai carte ai parte? Haideti sa ne gandim la faptul 

ca noi, parintii avem responsabilitatea de a ne pregati copiii pentru societatea in care vor trai. Si ca daca noi 
crestem acum o generatie de copii materialisti, chiar ei vor suferi de golurile de caracter ale acelei civilizatii.  
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FAMILIA ȘI CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

PROF. SANGEAP NADIA-MIHAELA, 
 LICEUL TEHNOLOGIC ”ION CREANGA” PIPIRIG 

 
Familia este prima unitate cu care copii au contact continuu și primul context în care se dezvoltă 

pattern-urile socializării. Ea este o lume cu care nimic nu se poate compara și, astfel, cel mai important 
agent al socializării.  (Elkin, Handel în cartea „Copilul și Societatea”) 

În decursul timpului, familia a fost una dintre cele mai vechi si mai stabile forme de comunitate și 
cea care asigură evoluția și continuitatea vieții sociale. Caracteristicile specifice ale familiei derivă din 
multitudinea de funcții ale acesteia: fiziologică, psihologică, morală, educațională, economică și 
emoțională. Dacă rolul moral este bine definit în familie (dragoste, afecțiune, înțelegere și respect reciproc), 
atunci vorbim de o familie puternică și integră. Această familie va genera întotdeauna un climat favorabil 
în care copiii vor crește armonios și vor fi educați ca la carte.  

La nivel social, structura familiei tradiționale în care părinții și bunicii noștri aveau locuri bine 
definite, a intrat în criza. Structura familiei se baza mai mult pe rolul afectiv al mamei. Însă, o dată cu 
emanciparea femeilor, a integrării lor în câmpul muncii, s-au produs multe schimbări sociale în cadrul 
familiei,  

Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, 
comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanti in dezvoltarea unei personalitati armonioase.  

Rezultatele mai multor cercetări ne arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea si ajutorul 
membrilor familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineață 
până seara și care nu petrec prea mult timp împreuna cu ei.  

De ce este importantă familia în educatia copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor, 
care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, 
societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau personae 
străine.  

De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor, atât din punct de vedere 
intelectual, cât si fizic, moral si estetic.  

Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigura hrana și îmbrăcămintea copiilor, le 
crează condiții cât mai bune de odihnă și se îngrijește de sănatatea lor. Un regim rațional de viață nu poate 
avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice.  

Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală și socială și îl obișnuiește să 
utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.  

Dezvoltarea intelectuală. În cadrul familiei copilul își însușeste limbajul. Volumul, precizia 
vocabularului și corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinți în această direcție. 
Ca prim factor de educație, familia ofera copilului aproximativ 90% din cunostintele uzuale (ex: despre 
plante, animale, ocupatiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupa si de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observatie, memoria și gandirea. Părinții 
încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru a le putea înțelege. .  

Educatia morală a copiilor. în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpatarea, grija față de 
lucrurile incredințate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un 
exemplu pentru copil. Părinții le spun copiilor ce e bine și ce e rău, ce e drept si ce e nedrept, ce e frumos 
si ce e urât în comportamente. Aceste noțiuni il ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului 
sau și a celor din jur. Tot in sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg și prieten.  

Familia contribuie și la educatia estetică a copilului. Părinții sunt cei care realizează contactul 
copilului cu frumusețile naturii, cu viata socială.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostiințele, 
deprinderile, obisnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în familie. De aici 
utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei sapte ani de acasă". Activitatea educațională este 
dinamica și flexibilă în acelasi timp, iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin ,, a fi si a 
deveni" 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PRIMITE IN FAMILIE 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: SANTIMBREAN ELENA-MARIA 
 
Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este vorba 

despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat să 
înțeleagă și să respecte regulile de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau 
educatorii.  

Fiecare părinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice când e vorba despre educația copilului său.  
Este adevărat că nu prea mai există cei „şapte ani de-acasă”, deoarece copiii sunt incluși în diverse 

forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede. Rămâne, însă, ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme 
și să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de aceștia depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar expresia:„bună creştere” nu este un standard general. Ea are forma pe care părinţii i-
o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru. Atât contextul cultural-istoric obiectiv al 
societăţii, cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  

Educația primită in familie 
A fi părinte constituie o experiență extrem de complexă, cu nenumărate variabile. A concepe rolul 

parental ca un rol care se dezvoltă și care urmează anumite stadii, determinate clar de interacțiunile cu 
copilul, dar și de experiența de zi cu zi, este o idee interesantă și apreciată la nivelul literaturii de specialitate.  

Cred că este corect să spunem că, competența parentală este abilitatea de a răspunde adecvat nevoilor 
de dezvoltare ale propriului copil. Prea mulți părinți doresc să fie perfecți în educația pe care o oferă 
copilului lor. Ori, copilul nu are nevoie de un părinte perfect, ci de un părinte acceptabil, după cum afirma 
Bruno Bettelheim. Copilul are nevoie să se identifice cu o persoană adevărată, cu forță, dar și cu slăbiciuni 
sau limite și care mai face și greșeli.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” se regăsesc: Salutul, Comportamentul în public, Comportamentul cu prietenii, Înţelegerea 
normelor sociale, Manierele la masă, Recunoaşterea greşelilor, Tact şi toleranţă.  

 Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum și prin climatul psihosocial existent în familie.  

 Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, precum și 
climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale (“cei șapte ani de acasă”) constituie primul 
model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a 
modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Este recunoscut faptul că 
strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, determină, în 
mare măsură, dezvoltarea personalității, comportamentul lor sociomoral, precum și rezultatele școlare ale 
copiilor.  

 Ca o concluzie, aș spune că, în perioada educației timpurii, părinții se găsesc într-o continuă 
transformare și formare în dezvoltarea competențelor parentale. De la naștere și până la școală ei trec prin 
mai multe stadii. Astfel, iese în evidență, cu claritate, valoarea, importanța unei colaborări eficiente cu 
familia, precum și funcția formativă a acestei relații. Sprijinind părinții, educatorii au posibilitatea de a 
interveni direct asupra modului în care copilul va fi sprijinit de familia sa pe tot parcursul vieții.  

Nu pot încheia fără a transmite un mesaj-poezie, pe care eu personal îl apreciez foarte mult, atât 
părinților, cât și cadrelor didactice, cunoscutul poem al lui Dorothy Law Nolte: 

Copiii învață ceea ce trăiesc 
Dacă copilul trăiește cu critica,  
Va învăța să condamne,  
Dacă copilul trăiește cu ostilitate,  
Va învăța să lupte.  
Dacă copilul trăiește cu zeflemea,  
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Va învăța să fie timid.  
Dacă copilul trăiește cu rușine,  
Va învăța să se simtă vinovat.  
Dacă copilul trăiește cu toleranță,  
Va învăța să fie răbdător.  
Dacă copilul trăiește cu încurajare,  
Va învăța încrederea.  
Dacă copilul trăiește cu nepărtinire,  
Va învăța justiția.  
Dacă copilul trăiește cu laude,  
Va învăța să le aprecieze.  
Dacă copilul trăiește cu securitate,  
Va învăța să aibă credință.  
Dacă copilul trăiește cu aprobare,  
Va învăța să se placă pe el însuși.  
Dacă copilul trăiește cu acceptare și prietenie,  
Va învăța să găsească iubire în lume.  
 
BIBLIOGRAFIE: 
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ROLUL FAMILIEI- CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR. SARB MARINELA LUCIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS, JUD. ALBA 

 
Familia este o instituţie universală, întâlnită pretutindeni şi îndeplinind acelea şi funcţii  
principale: transmiterea moştenirii biologice şi culturale, asigurarea protecţiei materiale şi emoţionale 

pentru descendenţi, formarea unui climat de dezvoltare a personalităţii tuturor membrilor ei. În orice 
societate familia s-a distins ca grup specific caracterizat printr-o puternică sudură internă, menţinută atât 
prin acţiunea unor forţe interne, cât şi prin presiunea societăţii.  

 Funcţia educativă a familiei.  
 A concepe astăzi formarea generaţiilor tinere numai în instituţii specializate, fără a ţine seama şi de 

influenţele mediului familial şi ale celorlalte micromedii sociale, înseamnă a avea o perspectivă unilaterală. 
Reformele educaţiei concepute numai pe plan şcolar, fără să ţină seama de influenţele convergente ale 
tuturor factorilor educaţionali, pot conţine lacune cu urmări grave pentru progresul unei naţiuni.  

 Ambianţa umană în care se naşte şi creşte copilul exercită o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării 
sale, asupra formării întregii sale personalităţi. Această influenţă se exercită şi trebuie luată în consideraţie 
încă din prima copilărie. De aceea, familia a constituit o preocupare prioritară pentru marile organizaţii 
internaţionale (O. N. U., U. N. E. S. C. O., U. N. I. C. E. F., U. I. O. F.). S-a iniţiat elaborarea noului Cod 
al familiei, tocmai pentru a favoriza copilul prin asigurarea şi certificarea normativă a drepturilor şi 
îndatoririlor părinteşti.  

 Familia, şcoala şi alte microgrupuri sociale (strada, cartierul, grupul de prieteni) constitue medii de 
viaţă cu ponderi diferite de influenţare asupra copilului. Comportamentul lui nu poate fi înţeles decât 
totalizând ansamblul acestor influenţe. Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează 
dezvoltarea omului, punându- şi amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi şcoală a omului a fost şi 
rămâne familia; ea dă temelia pe care se clădeşte edificiul personalităţii, iar trăinicia edificiului depinde de 
calitatea temeliei.  

 Recunoscând familiei calitatea de «prim rezervor de modele», K. Mannheim subliniază importanţa 
pe care o reprezintă celelalte cercuri care gravitează în jurul copilului şi al grupului său familial.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.  

 Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 
să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  
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 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 EDUCAȚIA DE - ACASĂ 
 

PROF. SARBU LILIANA 
GR. P. P. CHIȘINEU-CRIȘ, JUD. ARAD 

 
Educația începe din sânul familiei, se consolidează prin informație la școală și se dezvoltă 

continuu prin cunoștințe și norme. Responsabilitatea părinților este majoră, întrucât ei se fac 
răspunzători de primele repere în ceea ce privește educația comportamentală și educația civică.  

Deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste foarte fragede, se spune 
că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă. Cu toate acestea normele de conduită se învaţă din familie, mediu 
în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 
comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui 
comportament social corect.  

Încă din primele luni de viață, copilul este învățat primele repere, cum și când să facă diverse 
activități. Prin puterea exempului, părintele dă noțiuni despre bine și rău, despre reguli de comportament 
care îl vor ajuta pe copil să se integreze, să fie acceptat și lăudat pentru educația primită. Momentul în care 
copilul se abate de la regulile de conduită prestabilite de normele societății, nu copilul este învinuit direct, 
ci părinții săi, care nu au știut să îi ofere educația celor 7 ani de acasă.  

Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja 
deprinse din familie. Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în 
prima parte a copilăriei. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă etc. . Părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când 
le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, 
acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care 
le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ”  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  
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În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate 
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se 
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie și dascălii din şcoală; 
cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 
instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 
probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor.  
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CELE MAI IMPORTANTE LECTII DE VIATA PE CARE COPILUL 
TREBUIE SA LE INVETE IN CEI SAPTE ANI DE-ACASA  

 
PROF. SAROSI IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA "VASILE CONTA" IAȘI 
 
 Iubirea, responsabilitatea, consecvenţa, comunicarea, acceptarea, toleranţa şi gândirea raţională sunt 

cele mai importante dintre lecţiile pe care părinţii sunt datori să le predea copiilor pentru a-i ajuta să devină 
adulţi funcţionali, încrezători în propriile forţe, capabili să-şi gestioneze emoţiile, să se definească în relaţia 
cu ceilalţi, să gândească singuri, să fie critici şi să perceapă în mod rațional realitatea.  

1. Lecţia iubirii, cea mai importantă pentru copil  
 Părintele este dator să înveţe copilul valorile şi atitudinile cele mai potrivite care să-l pregătească 

pentru viaţă şi societate. Lecţia iubirii, prima şi cea mai valoroasă dintre lecţii, formează un copil cu stimă 
de sine, sigur pe el, cu încredere în propria lui valoare.  

2. Responsabilitate şi consecvenţă  
 O altă sarcină importantă a părinţilor este legată de „predarea” lecţiei responsabilităţii şi 

consecvenţei. Copilul învaţă, imitând comportamentul părinţilor, cum trebuie să-şi gestioneze agenda 
emoţională şi propriile acţiuni legate de mediul de creştere şi dezvoltare. Copilul trebuie învăţat de mic să-
şi asume responsabilitatea pentru actiunile sale, să discearnă între bine şi rău, să înţeleagă de ce anumite 
fapte i-ar putea afecta pe ceilalţi şi în ce fel.  

3. Puterea cuvintelor 
 Cuvintele transmit informaţii şi emoţii, motivează şi inspiră. Calea cea mai eficientă de a ne exprima 

personalitatea este prin comunicare. Prin cuvinte ne definim relaţia cu noi înşine (limbajul intern) şi relaţia 
cu ceilalţi (limbajul verbal şi expresiv). Capacitatea de a comunica este cea mai importantă trăsătură a unui 
viitor adult de succes.  

4. Lecţia acceptării şi toleranţei, cheia relaţiilor autentice  
 Copilul trebuie, de asemenea, învăţat să accepte că noi, oamenii, suntem diferiţi, că anumite situaţii 

nu trebuie judecate, dar în paralel cu a se asuma şi a cere celorlalţi să respecte acest lucru. “Dacă copilul va 
învăţa valorile acceptării şi toleranţei va dezvolta relaţii autentice şi profunde atât cu propria individualitate 
(îşi va accepta imperfecţiunea şi iraţionalitatea specific umană), cât şi cu ceilalţi oameni (va tolera 
diferenţele individuale şi perspectivele diverse, ca semn al normalităţii)”.  

5. Lecţia gândirii raţionale va forma un adult cu o bună capacitate decizională  
 Un copil care va fi învăţat să gândească singur, să fie critic, să perceapă în mod raţional realitatea şi 

ceea ce primeşte din mediu social şi cultural îşi va forma un sistem de valori autentic şi adaptat cerinţelor 
vieţii. Lecţia gândirii raţionale va forma în timp un adult cu capacitate decizională, care nu va fi copleşit de 
emoţii dezaptative în fața provocărilor vieții.  
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CEI 7 ANI DE ACASA- 
NORME DE COMPORTAMENTE IN FAMILIE  

 
PROF. SATMARI HAJNALKA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 “ALLEGRIA”, ORADEA  
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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PARTENERIATUL SCOALA – FAMILIE IN CONTEXTUL ASIGURARII 
CALITATII IN EDUCATIE 

 
SABO ANCUȚA RAMONA, COLEGIUL DE ARTE, BAIA MARE 

 
Preliminarii. Într-o societate democratică, aflată sub semnul schimbării şi caracterizată de spiritul 

emulaţiei la toate nivelele, sistemul de educaţie tinde spre deschidere şi flexibilitate. Astfel, participarea 
factorilor implicaţi în toate formele de manifestare a învăţământului reprezintă una dintre componentele 
democratizării învăţământului românesc şi o condiţie a realizării calităţii în educaţie. Conform ARACIP, 
calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, 
prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.  

 Şcoala, familia, comunitatea locală reprezintă instituţii direct interesate în formarea elevilor, ele 
exercitând influenţe majore în creşterea, dezvoltarea şi educarea copiilor. Cooperarea eficientă dintre 
acestea poate duce la realizarea dezideratelor unei educaţii bazate pe calitate.  

Câmpul educaţional în ultimii ani s-a extins către acele domenii ale vieţii sociale care făceau parte 
din viaţa copilului, dar cărora nu li se recunoştea importanţa reală. Comunitatea locală, şcoala, familia, 
grădiniţa sunt factori care exercită influenţe educative care se vor regăsi reflectate calitativ în dezvoltarea 
personalităţii copilului.  

Parteneriatele şcolare. Parteneriatul şcolar reprezintă o direcţie necesară dezvoltării actuale a 
învăţământului românesc, plecându-se de la convingerea că succesul şcolarului este condiţionat de influenţa 
mai multor factori: familie, comunitate etc.  

Sunt vehiculate mai multe sintagme care definesc parteneriatul educaţional: acord de parteneriat, 
acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, parteneriat, proiect de parteneriat, 
protocol de parteneriat etc.  

Conceptul de parteneriat este definit ca fiind modalitatea formală sau informală prin care două sau 
mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun. Parteneriatul informal se 
realizează între părţi care au structuri similare, scopul este specific şi se materializează prin conferinţe, 
mese rotunde, realizându-se astfel, dialogul între părţi. Parteneriatul formal se realizează atunci când 
partenerii aparţin unor structuri de tip diferit, ONG-uri sau structuri ale administraţiei publice, care 
intenţionează realizarea pe termen lung a unor sarcini plurivalente. Procesul participativ reprezintă gradul 
cel mai înalt de formalizare, când părţile sunt implicate în luarea deciziilor.  

Parteneriatul educaţional este, în concepţia Ecaterinei Vrăşmaş, „O atitudine în câmpul educaţiei, 
concept central pentru abordarea de tip curricular, flexibilă şi deschisă problemelor educative, [... ], forma 
de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. ” 

În Dicţionarul de pedagogie, Sorin Cristea afirmă că „Parteneriatul pedagogic reprezintă o noţiune 
recent introdusă în domeniul educaţiei care reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul relaţiilor existente între 
instituţiile implicate, direct şi/sau indirect, în proiectarea şi realizarea sistemului de învăţământ: şcoala, 
familia comunitatea locală, agenţii sociali (economici, culturali, plolitici, religioşi), asociaţiile 
(profesionale, umanitare, sportive), factorii de asistenţă socială. ” 

Parteneriatul cu familia. Pe fondul schimbărilor survenite după integrarea României în UE, relaţia 
şcoală – familie este un subiect foarte mult abordat. Dacă până nu demult, parteneriatul şcoală-familie era 
unilateral, fiind considerat responsabilitatea şcolii, acest lucru s-a modificat, avându-se în vedere şi 
documentele emise recent în cadrul Comisiei Europei. Accentul este plasat pe încheierea unui angajament 
mutual, clar stabilit între profesori şi părinţi, sub forma unui contract parental. Această formă de contract 
se constituie înte şcoală şi familie, ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea celor două părţi, iar 
părinţii au datoria de a participa la activităţile şcolare şi extraşcolare nu numai sub aspect financiar, ci şi 
sub aspect educaţional – cultural.  

Laura Dumbrăveanu structurează trei etape care trebuie parcurse în evoluţia relaţiei şcoală-familie: 
a. etapa şcolii „autosuficiente”; b. etapa de incertitudine profesională; c. etapa de dezvoltarea 
încrederiimutuale profesori-părinţi.  

M. Montessori spunea: „Copilul care se naşte nu intră într-o ambianţă naturală, el intră în civilizaţie. 
”Astfel, familia este primul factor educativ în viaţa copilului şi, având în vedere influenţa puternică a 
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acesteia pe plan social şi educativ, şcolii îi revine sarcina dificilă de a îndruma şi consilia familia elevului 
pentru ca aceasta să contribuie la o dezvoltare armonioasă a tânărului.  

Şcoala colaborează cu familia în domeniul învăţării elevului, al comportamentului, al dezvoltării lui 
fizice, intelectuale, morale şi estetice, al deprinderilor şi priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în 
domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală.  

Colaborarea şcoală-familie în vederea integrării elevilor cu cerinţe educative speciale 
În Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, 

ţara noastră îşi asumă garantarea şi promovarea drepturilor tuturor copiilor, aşa cum sunt ele definite în 
Convenţie şi în conformitate cu principiile şi normele enunţate de aceasta, inclusiv în privinţa copiilor cu 
nevoi speciale. În strânsă legătură cu expresia „copii cu nevoi speciale” se află principiul egalizării şanselor 
care se referă la procesul prin care diversele sisteme ale societăţii şi mediului, ca, de pildă, serviciile, 
activităţile, informaţiile, documentarea sunt puse la dispoziţia tuturor şi, în particular, a persoanelor cu 
nevoi speciale. Egalizarea şanselor trebuie înţeleasă ca drept al persoanelor şi copiilor cu nevoi speciale de 
a rămâne în comunitate şi de a primi sprijinul necesar în cadrul structurilor obişnuite de educaţie, sănătate, 
a serviciilor sociale şi de încadrare în muncă.  

Performanţele intelectuale realizate de copiii instruiţi în şcoli speciale sunt aproximativ egale cu cele 
atinse de copiii cu nevoi speciale din şcolile obişnuite dar, sub aspectul învăţării sociale, achiziţiile copiilor 
care învaţă în şcolile obişnuite sunt superioare.  

 Procesul de colaborare dintre şcoală şi familie asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la 
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune colaborarea cu familia sub diferite 
aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale si diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot 
completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o singură condiţie - colaborarea cu şcoala.  

Concluzii. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează pe ideea că familia are cea mai 
mare influenţă în educarea copilului şi cu cel mai mare potenţial modelator. Activitatea derulată de un 
program de educaţie nu este eficientă dacă nu este cunoscută de către părinţi, iar ceea ce învaţă copilul în 
grădiniţă, şcoală şi mai târziu în liceu pierde din importanţă şi eficienţă dacă părinţii nu întăresc şi nu 
valorifică programul educativ desfăşurat în şcoli.  

Familia şi comunitatea locală sunt cele două componente care au rolul de a sprijini şcoala pentu 
valorificarea potenţialului fiecărui copil. Această sarcină se poate realiza pe baza unor parteneriate, mereu 
actualizate în funcţie de obiectivele urmărite şi de contextul social care poate determina modificări 
substanţiale de formă şi de conţinut. Astfel, învăţământul românesc bazat pe calitate trebuie să îşi asume o 
nouă reprezentare: parteneriatul educaţional ca prioritate pentru relizarea strategiilor educaţionale.  
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CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

 P. I. P SABO IONELA MIRELA 
 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GHERLA/CLUJ 

 
Necesitatea educarii tinerei generatii pentru a face fata exigentelor societatii, ne obligă să urmărim în 

formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi insusirea unui 
comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii.  

Dar ce înseamnă comportament adecvat? 
Numai capacităţi de comunicare, de relaţionare, de operare cu informaţii? 
Cu siguranţă, nu trebuie să uităm în formarea generaţiilor viitoare şi de buna-cuviinţă şi de politeţea 

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

etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât să facă impresie, nefiind motivate 
de o convingere interioară.  

Ce înseamnă să fii om de omenie? Dar să fii punctual? Cum ne păstrăm prietenii? Dar cum îi 
recunoaştem? Ce înseamnă să spui adevărul? Ştii să fii recunoscător? Dar să porţi o conversaţie plăcută? 
Ştii să zâmbeşti? Ai înţeles vreodată cu adevărat tainele expresiei “vorba dulce mult aduce” ? 

Iată câteva întrebări care ne pot ajuta să-i facem pe copii să se cunoască mai bine şi să reflecte asupra 
fondului moral al relaţiilor umane.  

“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent, au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai 
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată.  

Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se: “Ce copil 
politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!” 

De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură, 
este oglinda primilor ani petrecuţi în familie.  

În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă 
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.  

Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.  
Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au 

rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.  
 Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani de-

acasă”.  
Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le 

învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.  
Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi 

vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.  
Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-

cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii, 
prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc.  

De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe 
pe copii (oriunde şi oricând) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la 
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce 
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm 
prietenii? etc.  

Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor de 
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astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi 
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi.  

Nu este corect să dăm vina pe alţii.  
Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia copiilor lor, pentru că, la rândul nostru, şi noi 

suntem părinţi.  
Să nu acuzăm nici dascălii care nu ştiu să-şi stăpânească elevii, pentru că şi noi poate ne-am numărat 

odată printre aceştia.  
Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a 

tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori.  
Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de-acasă”.  
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EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA 
SI DEPRINDERILE OBLIGATORII PENTRU UN COPIL FERICIT 

 
SABOU ANA-ALINA, PROFESOR LIMBA FRANCEZA,  

LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” DEJ 
 
„Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte. ” (Confucius) 
“Cei 7 ani de acasă” pare o expresie desuetă într-o lume în viteză, ocupată, “modernă”. Copiii sunt 

integraţi tot mai devreme într-o formă instituţională de educaţie (cămin, creşă, grădiniţă), uneori chiar de 
la doi ani, există oferte de educare cu program prelungit, pe care părinţii le acceptă şi uneori finanţează cu 
două argumente solide: copiii sunt în siguranţă cât ei sunt la serviciu şi, în acelaşi timp, primesc şi educaţia 
pe care ei nu au timp să le-o ofere, ocupaţi să muncească pentru a le putea oferi condiţii de trai foarte bune.  

Insă, în nebunia capitalismului, uită că educaţia în familie, cei şapte ani de acasă, influenţează puternic 
întreaga existenţă a individului, indiferent dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, 
conştient sau inconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează. Rolul educației realizate în familie este acela 
de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre 
școală, pentru instruirea didactică.  

In urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuală în primii ani de viaţă, climatul 
emoţional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea şi suportul parental 
continuu, sunt factori determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului. Astfel, s-a constatat, în urma unui 
studiu efectuat pe copii de 12 ani, că există o corelaţie pozitivă puternică între coeficientul de inteligenţă 
(IQ) şi nivelul încurajării parentale, atmosfera familială generală din familie. Un studiu complex, desfășurat 
timp de 40 de ani la Harvard Institute, sub coordonarea psihosociologului George Vaillant a ajuns la două 
concluzii importante: 

1. În Statele Unite, astăzi, în topul maladiilor care cauzează cele mai frecvente solicitări de servicii 
medicale, boli şi morţi premature este lipsa bucuriei de a trăi, a fericirii.  

2. Singurul lucru care contează cu adevărat în ecuaţia fericirii sunt relaţiile noastre cu ceilalţi oameni.  
 Oricât de ocupaţi am fi, oricât de grozav ar fi sistemul instituţional în care îi integrăm pe cei mici, 

cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copiilor. Prin comportament, prin 
limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de bine au fost explicate 
regulile de bune maniere şi poate fi integrat fără probleme într-o colectivitate, sau, din contră, are de suferit 
consecinte negative ale carenţelor de comportament, taxate imediat şi, de multe ori, brutal şi dureros de 
ceilalti copii. Si nu e vorba doar de a şti să spună “mulţumesc” şi “te rog”, ci de întreaga conduită care-l 
obişnuieşte să respecte reguli şi semeni, să se integreze într-o echipă la viitorul job, să crească armonios, 
fără frustrări, fără să-şi dezvolte inteligenţa emoţională, mai ales că felul în care copiii înțeleg și își însușesc 
realitatea înconjurătoare le determină viitorul. Un copil bine-crescut se va adapta mult mai usor în societate 
decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

 Ceea ce ar trebui să înveţe copilul de acasă, în afara de limbajul politicos, ar fi răbdarea (să înteleagă 
că nu toate i se cuvin aici şi acum, că trebuie să aştepte liniştit), bunătatea (nu trebuie să râdă sau să-şi bată 
joc de ceilalţi, ci să încerce să-i ajute), altruismul (sa înveţe să fie un bun prieten) şi optimismul. Poate mai 
sunt şi altele, dar esenţa pentru un adult fericit şi împlinit e în aceste câteva noţiuni aparent banale, dar care 
pun temelia unui comportament care-i aduce beneficii întreaga viată.  

 În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care 
vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie 
alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe 
căsnicii etc), părinții consideră că datoria lor este să asigure prioritar condiţiile financiare pentru copiii lor, 
motiv pentru care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate de educare, ei preocupându-se să le ofere 
modelul de bogăţie, de suficienţă, de confort înţeles doar din perspectiva cantităţii de obiecte, lucruri, 
ignorând aproape total nevoile emţionale şi sentimentele copiilor.  
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IMPORTANȚA CELOR „ 7 ANI DE ACASA... ” 
  

 PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, SABOU ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE ȘINCAI” BOBOTA,  

JUDEȚUL SALAJ 
 
 ,, Sădește un gând și vei culege o acțiune; Sădește o acțiune și vei culege un obicei; Sădește un obicei 

și vei culege un caracter; Sădește un caracter și vei culege un destin. ” Samuel Smiles 
 „Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității 
copiilor în vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al 
copilului, învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Am putea spune din tot 
sufletul că indiferența familiei față de însușirea de către propiul copil al unor valori morale, pozitive, este 
deasemenea o crimă. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc cei șapte ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului.  

 Părinții sunt modele pentru copil. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre 
exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. De asemenea cea mai prețioasă recompensă pentru 
copil nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună.  

 Modelul părinților se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a 
văzut la mama sau tatăl său (cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa 
corect copiii, trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții. Astfel vom fi un model moral bun de 
urmat de către proprii noștri copii.  

 Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest 
aspect este de o importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe 
care o au aceștia despre ei înșiși. Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane.  

 Copiii sunt foarte drăgălași, plini de energie dar uneori obositori. Să te ocupi de educarea lor poate 
fi o plăcere, dar de multe ori poate fi dificil. Există momente când te simți depășit de situație și nu găsești 
soluții privind comportamentul inacceptabil al copilului.  

 În general părinții consideră educarea copilului lor ca fiind dificilă pentru simplu motiv că aceștia nu 
ascultă de observațiile făcute de ei sau datorită faptului că copilul prezintă un comportament total inadecvat. 
Dacă părintele nu se așteaptă la ,, nimic bun” de la copilul său, copilul își va crea aceeași impresie negativă 
despre el și într-adevăr nu va ieși nimic bun. În plus, părintele va fi nervos, frustrat, neputincios, dezamăgit, 
iar copilul va prezenta pe lângă toate acestea și probleme emoționale. Acest scenariu negativ poate fi 
dizolvat acordând copiilor noștri atenția necesară, acordând atenție mai ales comportamentelor pozitive și 
lăudându-i ori de câte ori observăm un comportament pozitiv, chiar și atunci când comportamentul ni se 
pare a fi neimportant. ,, Cheia este să surprinzi pe cineva făcând ceva bun și apoi să-l lauzi pentru aceasta- 
lăudarea progresului îi împinge pe oameni spre performanțele dorite. ” Ken Blanchard 

 E mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să stabilească 
limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în relația cu 
copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. Regulile și 
limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă adesea regulile 
dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli însă împiedică 
dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi explice de ce 
nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă. Părintele poate să fixeze la copil 
comportamentul dorit oferindu-i recompense. Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai 
repede scopul decât cea negativă. Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât 
certându-l și pedepsindu-l. Dacă îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare 
încredere în sine. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru 
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a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere 
lumea.  

 ,,Copiii devin ceea ce le spunem noi că sunt”-Larry Fields 
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 ROLUL CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. LILIANA SALE,  
LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRĂTIANU, TIMIȘOARA  

 
 „Pentru fiecare familie, bijuteria cea mai de preț ar trebui să fie copilul... Calitatea de om se naște 

din iubire a cărei unică măsură este conștiința morală”.  Ion Vulcănescu 
 
 În educarea copilului, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace importante de 

educație și instrucție. Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.  
 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 

părinți, la formarea personalității și comportamentului copilului. Când spunem că un copil are cei șapte ani 
de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, să spună mulțumesc, te rog, care se comportă 
cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a 
dezvoltat copilul, credința, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ. Această perioadă de timp este 
considerată „culmea achizițiilor”și reprezintă una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece 
copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la 7 ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind în primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie păstrarea sănătății, creșterea și călirea organismului. 
Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program 
zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu are nevoie 
numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și „școala primilor ani” în care 
se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană cu 
statut social.  

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

In cei șapte ani, copiii pot învăța: 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului  
 înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este 

pedepsit pentru diverse fapte, etc); 
- consecvența în realizarea unei sarcini; 
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- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său, apreciază recompensele, dar conştientizează şi semnificaţia pedepsei. De asemenea, 
acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, 
la grădiniţă.  

A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele 
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. 
Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care 
copilul este obişnuit cu modul în care trebuie să se poarte: frumos, politicos, civilizat, deci, cu alte cuvinte, 
manierat.  
 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica şi, 
pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să i se dezvolte mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Copilul trebuie încurajat să se exprime, lăsat să termine ce are 
de spus, să îşi argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, ar trebui să poată 
purta o conversaţie cu adulţii, şi să nu îi facem observaţii în public.  

Familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a 
lucrurilor, educația începe din familie care are un rol extrem de important în formarea personalității 
viitorului adult.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. SAMARTEAN MARIA LILIANA  
GRADINIȚA CU P. N. JELNA 

BISTRIȚA-NASAUD 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 “UN COPIL EDUCAT E UN OM CAȘTIGAT!” 
 CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 

 
PROF. SAMSONESCU MARIA-ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ION MUCELEANU”, FANTANA MARE 
 
 Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 

atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, o perioadă de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de 
acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 
Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii, 
de către cine şi în ce mod.  

 Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirectională este famila, acolo unde 
copilul își petrece primii șapte ani din viață. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în valorile 
grupului de referință, dar și de formare a primelor conduite sau de interiorizare a unor stări de spirit 
elementare. Familia constituie mediul cel mai natural cu putință și care exercită o influență imensă, de multe 
ori în mod implicit, ascuns, indirect. Carențele manifestate la acest nivel reverberează într-un mod profund 
și de durată asupra comportamentului celor tineri. Un climat propensator, tonifiant va constitui un factor 
favorizant pentru îmbogățiri ulterioare. Să remarcăm faptul că familia îl inserează pe copil în civilizație mai 
mult prin latura expresivă, strict exemplificativă, și mai puțin prin latura teoretică, reflectată. Familia trebuie 
mai mult să formeze decât să informeze. Copilul ,,absoarbe" din mediul apropiat, familial, primele impresii, 
formându-și conduite prin mimetism și contagiune directă. Copiii vor face sau vor crede precum părinții, 
imitând comportamentele acestora. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea 
copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul 
căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

Copilul învaţă, la început prin imitaţie, reguli de politeţe. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul 
deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică 
şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la 
magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm 
drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm 
simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să 
o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  
 Copilul „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate 
a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de 
glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Aş vrea să închei referindu-mă la faptul că cei şapte ani de acasă sunt asociaţi bazei unei educaţii 
pentru că ei ar trebui să producă un model stabil de relaţie şi de siguranţă, iar această relaţie să fie mediată 
prin cuvinte. Am pierdut cu toţii aceste cuvinte, lipsesc din obişnuinţa noastră în a cerceta ce ni se întâmplă 
şi ce se întâmplă cu copilul. Părinţii preferă pedeapsa, tăcerea, oprobriul, reproşul sau orice altceva, mai 
puţin cuvintele. Părinţii trebuie să le vorbească acestor copii şi să îi invite şi pe ei să vorbească despre ceea 
ce s-a întîmplat, aceştia fiind foarte surprinşi. Dar efectul cuvintelor este neîntârziat şi produce o reacţie 
imediată a copilului. Pentru că dacă ne gândim la o semnificaţie a celor şapte ani de acasă, aceasta constă 
în a-l învăţa pe copil să creeze legături.  

Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor.  
Pentru a avea bun simţ, nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei şapte ani de acasă.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA SI IMPORTANTA ACESTORA 
 

PROF. INV. PRIMAR, SANDA MIHAELA-LARISA 
SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV, JUD. OLT 

 
 Educatia, aidoma unei fiinte vii, nu se opreste nicidata din a evolua, iar orice fiinta vie se naste, are 

o mama. Mama educatiei este familia.  
 Educatia incepe cu cei sapte ani de viata, incepe cu dezvoltarea atasamentelor, a unei stabilitati 

emotionale, a unor aptitudini de comunicare, incepe prin invatarea simplelor si primordialelor elemente ale 
bunelor maniere.  

Pentru a crește calitatea vieții individuale și sociale, toate ființele umane au nevoie de educație încă 
de la primul contact cu lumea. Chiar dacă oamenii se pot îmbunătăți, cu siguranță au nevoie de altcineva 
pentru a obține o educație. Dezvoltarea in primii ani de viata are loc în familie, deoarece aceasta reprezinta 
fundamentul evolutiei viitorului adult. Prin urmare, intre familie si educatie se stabileste o relatie de 
interdependentra.  

 Toate procesele generale și personalizate de învățare-predare care instructeaza oamenii asupra artei 
de a trăi în cel mai bun mod se numește educație. Instruirea are ca scop schimbarea comportamentului 
individului în mod deliberat și cu un scop în conformitate cu principiile prestabilite. Fără îndoială, este 
cunoscut faptul că educația facilitează viața umană. Transferul ființelor umane din peșteri în piețe, de la o 
mică bucată de pământ în întreaga lume, și chiar și pentru a merge în spațiu este rezultatul educației. A ține 
pasul cu procesele educaționale, care nu se vor încheia niciodată, deoarece atât individual, cât și global este 
o responsabilitate umană și chiar o necesitate este indispensabil. Tehnologiile pe care nu ni le-am fi putut 
imagina acum 20 de ani s-au transformat acum în elemente care ne fac viața mai ușoară. Pentru a ține pasul 
cu această schimbare rapidă, este clar că copiii ar trebui să treacă printr-un proces educațional adecvat și 
eficient. Fiecare părinte dorește ca copilul său să fie un individ util pentru el / ea însăși și pentru mediu. 
Deci, putem aborda importanța familiei în educație și creșterea copilului educat. Ceea ce desavarseste 
educatia este capacitatea de dezvoltare emotinala si rationala sub instructia corecta efectuata de membrii 
familiei.  

 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

Incă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raporteaza la lumea din jur.  

 Educatia copilulului este un demers care presupune un schimb de experienta, de valori si competenta 
intre toti adultii care il sustin in demersul sau de dezvoltare. Spirala relationara care se tese in jurul copilului 
se bazeaza pe incredere, pe parteneriat. Este important sa petrecem suficient timp cu copilul nostru, sa ii 
cunoastem nevoile, personalitatea pentru a descoperi metoda optima de educare.  

Comunicarea dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. 
Însituaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori, se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.  

 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 

1979

 



Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Procesul educativ al copilului trebuie condus cu 
grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de 
timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte 
capacitatea de înţelegere. În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de 
participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de 
viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore 
ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale 
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume 
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-
l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi 
dorinţelor sale.  
 În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost 
cumpărată din banii strânși în cei șapte ani. . Nu trebuie uitat că acum copiii îşi pot însuşi noţiunile de 
adevăr, dreptate, dragoste de neam, dragoste de aproape, credinţă, încrederea în sine. În familie învatam sa 
fim umani. În socializarea realizata la nivelul familiei, imitatia are un rol important, mai ales în primii ani 
de viata când este dominanta.  
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - 
CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR SANDOR EVA- ESZTER  
ŞCOALA GIMNAZIALA ,, MIRON NEAGU”,  

STRUCTURA ŞCOALA GIMNAZIALA ,, NICOLAE IORGA”,  
SIGHISOARA, JUD. MURES 

 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. Ea este prima instituţie de educaţie 
morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Pentru orice persoană (copil, 
adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi 
afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. 
Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său (,, mă ignoră sau îmi acordă atenţie”), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei.  

 De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să-i fie dezvoltată, mai mult, capacitatea 
de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Să fie încurajat să se exprime, să fie lăsat să termine ce are 
de spus şi să nu i se facă observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul 
să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

 În cei şapte ani de acasă copilul poate învăţa următoarele deprinderi: 
- de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
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 În zilele noastre observăm tot mai mult – din păcate – lipsa celor șapte ani de acasă, nu numai la 
copii sau la adolescenți, ci și la mulți adulți. Oamenii nu mai au răbdare, nu sunt consecvenți și sunt 
individualiști. Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse 
forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede. Normele de conduită se învață din familie. Școala 
și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja deprinse din 
familie.  

 
Bibliografie: 
1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
2. https://jurnalul. antena3. ro/viata-sanatoasa/sanatatea-copilului/cei-7-ani-de-acasa-317519. html 
3. www. didactic. ro 
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„CEI ȘAPTE ANI DE ACASA... ” 
  

 PROF. ÎNV. PREȘC.: SANDRU ELENA RAMONA 
GRADINITA CU P. N. NR 1 SLOBOZIA CORNI 

  
Mediul în care copilul se dezvoltă psihic și fizic în primii șapte ani de viață se imprimă și se 

depozitează în interiorul acestuia ca o condiție de bază care îl va defini ca om pentru tot restul vieții. Cu 
alte cuvinte, primii șapte ani de viață pot fi numiți drept o „carte de vizită” sau un album a cărui file vor fi 
mereu răsfoite. Cei șapte ani vor fi decisivi în modul de integrare al copilului în societate, în modul de 
însușire a valorilor moral-civice.  

Dacă mediul de viață al primilor șapte ani e caracterizat de agresivitate, impulsivitate, egoism, copilul 
va deveni un indezirabil. Iar dacă mediul de viață al primilor șapte ani e caracterizat de calmitate, răbdare, 
înțelegere, copilul se va putea adapta ușor în orice grup social.  

În prima parte a celor șapte ani, copiii tind să imite tot ceea ce văd în jur, astfel orice activitate a 
părinților sau a persoanelor din jurul acestora are o mare influență și o consecință totodată. Părinții trebuie 
să știe că sunt precum o oglindă în fața copiilor lor, astfel stilurile parentale se reflectă în comportamentul 
copiilor lor. Părinții trebuie să fie responsabili, să conștientizeze că în fond ei sunt niște educatori.  

În cea de-a doua parte a celor șapte ani, copilul începe să dea dovadă de independență, să-și dezvolte 
autonomia prin diverse reacții, unele mai bune, altele mai puțin bune. De exemplu: atragerea atenției prin 
opoziție, negativism, contrazicere, imitare adulți prin preluarea unor cuvinte sau gesturi, creșterea gradului 
de maturizare în gândire sau comportament etc. Este de datoria părinților să managerieze aceste situații, 
astfel încât copilul să preia doar elementele corecte, necesare procesului devenirii ca persoană unică, 
independentă, funcțională.  

Educația nu presupune o cursă în a vedea cât de repede scrie, citește sau socotește copilul. Primii 
șapte ani nu ar trebui dedicați scrisului și socotitului, cum pentru mulți părinți aceste lucruri par obligatorii. 
Mai degrabă, acești șapte ani ar trebui dedicați însușirii unor norme, reguli de comportament, formării unor 
deprinderi esențiale în demersul viitor al copilului.  

Primele deprinderi de formare a personalității copilului în familie constituie suportul dezvoltării 
ulterioare. Totodată, în familie se dobândesc primele experiențe de cunoaștere și experiențe de viață. 
Familia este prima care contribuie la însușirea limbajului, la formarea deprinderilor de comportament, 
elemente esențiale pentru parcursul educativ al copilului din grădiniță. Climatul psihosocial, relațiile 
intrafamiliale, nivelul cultural al familiei sau nivelul socioeconomic reprezintă factori determinanți în 
dezvoltarea psihofizică a copilului. La grădiniță, copilul vine cu un bagaj bine definit pe care va construi 
mai departe și va adăuga alte și alte lucruri. Astfel, familia este un real suport al grădiniței.  

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţiicare îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionarăcare se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, peparteneriat. Una din competenţele parentale importante pentrufiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progreselecopilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu esteneapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, 
estesuficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şisă-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, încare creşte. De aceea, este foarte important respectul pentrumoştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precumfaptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri aicopiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începândde la comportamentul în mediul familial şi până la conduitacelui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizităla rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltăriipersonalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimândimpactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
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unei exprimări emoţionalediverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionaleşi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează:roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care suntpresupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei(căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspunsimediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspundeîntrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îlputem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiazăîn mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programulzilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplupentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când ne 
implicămactiv în jocul copilului punem temelia unei legături solideîntre noi şi el. Noi pătrundem în lumea 
lor, iar ei într-a noastră. .  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestuiconcept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine săfie considerate intervenţii educative, ele devenind 
intervenţiiîmpreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care 
îşi structureazăpersonalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

  
În concluzie, precizez importanța celor șapte ani de acasă prin faptul că aceștia sunt punctul de plecare 

în educarea corectă a copilului și „cartea de vizită” care îl va însoți pentru tot restul vieții.  
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EDUCAȚIA TIMPURIE 
 

 PROF. SANDU MIHAELA 
 
 Încă de la o vârstă fragedă omul dezoltă un comportament mai mult sau mai puțin armonios. Individul 

se comportă cu cei din jur în funcție de ceea ce observă în mediul familial. Respectarea drepturilor tuturor 
indivizilor societății este un aspect dezirabil, dar, din păcate, ne confruntăm frecvent cu discriminarea sau 
cu lipsa respectului pentru statutul apartenenților la grupurile vulnerabile. Comportamentul ostil al elevilor 
poartă denumirea de Bullying, făcând referire la intimidarea și terorizarea colegilor mai timizi, introvertiți 
ori dintr-o familie defavorizată.  

 Fenomenul nu este întâlnit doar în unitățile școlare, ci și la mass-media, la job ori în cartier. Umilirea 
colegilor are ca punct de plecare o anumită slăbiciune a persoanei exploatate. Bullying-ul se opune 
incluziunii care presupune tocmai excluderea agresiunii fizice și psihice, evitarea excluderii sociale. 
Bullying-ul presupune mai multe aspecte: victima, agresorul sau grupul care inițiază umilința –mobbing-
ul, spectatorii-bystanders și prejudiciul provocat de abuzul fizic ori emoțional. Termenul „bullying” s-ar 
traduce prin „intimidare”, dar nu se rezumă doar la asta, pornește de la etichetare, batjocură, răspândire de 
zvonuri, până la violență fizică. Comportamentul de bullying se face simțit mai ales atunci când există 
diferențe de ordin economic, rasial, cultural, de vârstă etc., iar copii îl învață de la adulți, copii mai mari, 
televizor. Agresorul pare că nu are empatie și chiar se bucură că produce durere celorlalți. Dorește să 
domine și să înjosească, exagerează în situații obișnuite. Agresorul abuzează de putere pentru a-i răni pe 
ceilalți, deliberat și în mod repetat.  

 Ceea ce nu conștientizăm este că agresorul a fost la rândul său victimă, poate chiar în sânul familiei 
sale și perpetuează un comportament jignitor. Există două categorii de oameni: cei care sunt jigniți și 
depășesc momentul și cei care devin abuzivi la rândul lor. Dorind să obțină atenție și popularitate, ei 
continuă comportamentul agresiv.  

 Putem discuta despre bullying fizic, verbal, sexual sau psihic. Manipularea, bârfa, constrângerile, 
criticile, minciunile, comicul exagerat adresat unei persoane sau unui grup de personae, diferențelor pe care 
acestea le prezintă (înălțime, greutate, culoarea ochilor, culoarea părului, nivel cognitiv, potențial de 
învățare, rasă, etnie, religie, dizabilitate, tip de familie, nivel de cultură etc.) constituie comportament de 
tip bullying, comportament din cauza căruia am avut cu toții de suferit și mai ales, un comportament pe 
care toți l-am manifestat. Cu toții am jignit și am fost jigniți și ne dorim incluziune socială.  

 Geniul Albert Einstein considera că: Lumea nu este amenințată de cei răi, ci de cei care permit răul.  
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EDUCAȚIA PRIMITĂ DE COPIL ÎN FAMILIE 
 

 PROF. INV. PRIMAR, VIOLETA SANDU 
 ȘCOALA PRIMARA NR. 2, ORAȘENI VALE,  

 COM. CURTEȘTI, JUD. BOTOȘANI 
 
 ,, Nu naşterea ca atare te face tată, nu purtarea în pântece te face mamă, ci buna creştere pe 

care o dai copiilor”. (din Testamentul Ortodox- Sfântul Ioan Gură de Aur)  
 
 Baza fomării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulții.  

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

 Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

 Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. El 
realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-
o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, 
copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui 
copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul 
să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că 
mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace 
împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta 
nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice. Este necesar să fixăm limite, întrucât 
copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa 
formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul 
învaţă prin imitaţie.  

 A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele 
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. 
Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care 
copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

 Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
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vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii. Familia are principalul rol în 
educaţia copilului.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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 FAMILIA, ŞCOALA ŞI CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. SĂNDULACHE ANA-LOREDANA, ŞCOALA PROFESIONALĂ  
 MOGOŞEŞTI-IAŞI 

 
 Atât familia, cât şi şcoala urmăresc formarea personalității copilului, în vederea integrării sale în 

viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, precum şi învățarea unor valori 
morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către 
adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur 
decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă. Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de 
câțiva factori: relația afectivă dintre copil și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se 
bazează familia și pe care le transmite copilului. Aşadar, prima școală a copilului este familia. Ea este cea 
mai importantă dintre toate instituțiile educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația 
copilului. Avându-i pe părinți drept model, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții 
despre respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere 
hotărâtoare spre bine sau spre rău.  

 Ca dascăli, putem observa cu uşurinţă dacă în familie au fost puse bazele celor „şapte ani de acasă”, 
dovadă fiind atât interacţiunile cu părinţii, cât mai ales comportamentul copilului în diferite situaţii. Ca 
adulţi, o simplă călătorie cu un mijloc de transport sau o vizită la un supermarket pot fi dovada dacă unii 
copii au sau nu „cei şapte ani de acasă”. Sesizăm uneori, adulţi fiind, că în situații-limită reacționăm într-
un mod în care nu ne aşteptam, mod care este de fapt, o copie a celui oferit de familie. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la părinţi (cuvinte, 
gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai întâi să ne 
educăm pe noi, părinții. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri copii. Este bine 
de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul și să explice de fiecare dată hotărârile pe care le ia, mai 
ales cele care care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi prevenite unele conficte de mai târziu.  

 Atât ca dascăli, cât şi ca părinţi, este important să ţinem cont că cei mici învaţă de la noi. Aşadar, să 
le arătăm, prin propriul exemplu, bunătate şi consideraţie, pentru a-i învăţa respectul; să le arătăm ce 
înseamnă toleranţa, pentru a-i învăţa răbdarea; să le arătăm ce înseamnă altruismul, pentru a-i învăţa 
generozitatea; să dăm dovadă de corectitudine, pentru a-i învăţa dreptatea; să fim sinceri, pentru a-i învăţa 
să preţuiască adevărul; să le arătăm ce înseamnă acceptarea, pentru a-i învăţa să iubească; să-i încurajăm în 
permanenţă, pentru a căpăta încredere în ei înşişi; să-i apreciem când fac lucruri bune, pentru a-i învăţa să 
aprecieze şi ei, la rândul lor; să-i învăţăm ce înseamnă prietenia, pentru a-i învăţa că este bine să ai pe cineva 
aproape, în orice moment; să le oferim siguranţă, pentru a căpăta încredere în ei şi în cei din jur. În aceeaşi 
măsură, dacă le arătăm ce înseamnă frica, ei vor deveni fricoşi; dacă îi criticăm mereu, ei vor învăţa să 
condamne; dacă îi vom învinovăţi mereu, vor înceta să lupte pentru scopul lor; dacă îi vom minţi, vor minţi 
şi ei, dar, în acelaşi timp, îşi vor pierde încrederea în noi(părinţi sau dascăli).  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Realitatea de zi cu zi a 
familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin 
timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul 
familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o 
colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. De aceea, este foarte important să existe o 
relaţie de colaborare între părinţi şi cadrele didactice cu care copilul intră în contact, începând încă de la 
grădiniţă. Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la şcoală, pentru a putea adapta 
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al şcolii 
şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatori şi părinţi poate conduce la situaţii în 
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care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de 
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de 
către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a şcolii 

Cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde cum va fi integrat 
viitorul adult în societate, cum îşi va organiza viaţa, cum îi va percepe pe ceialţi şi cum va fi perceput de 
ceilalţi, la rândul său. Iar nouă, părinţilor şi cadrelor didactice, ne rămâne această datorie onorabilă, de a 
modela sufletul copiilor, de a-i învăţa cum să depăşească orice dificultate cu care se vor cofrunta pe 
parcursul vieţii.  
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PARTENERIATUL DINTRE ȘCOALǍ, FAMILIE, COMUNITATEA LOCALǍ 
 PENTRU PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE  

  
PROF. ȊNV. PRIMAR SANDULACHE DANIELA-MARIA  

ȘCOALA GIMNAZIALǍ „MIHAI DRǍGAN”, BACǍU, JUD. BACǍU 
 
Şcoala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate influenţează atât evoluţia 

beneficiarilor ei direcţi, cât şi pe cea a comunităţilor- beneficiarii indirecţi. Pe fondul schimbărilor pe care 
le traversează societatea românească, şcoala are un rol primordial în refacerea identităţii sociale şi 
valorizarea potenţialului uman, în concordanţă cu direcţiile europene prioritare de acţiune în domeniul 
educaţiei: 

− identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a responsabilităţilor 
fiecărui factor; 

− susţinerea parteneriatelor cu toţi factorii sociali interesaţi de dezvoltarea educaţiei; 
− stabilirea setului de valori care să orienteze evoluţia societăţii şi a educaţiei sale.  
Şcoala este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, 

formează competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează într-o comunitate 
alcătuită din mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: familia, autorităţile, 
organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc.  

Familia se defineşte ca instituţie socială şi ca grup specific care dispune de o influenţă considerabilă 
în raport cu membrii săi, implicit cu activitatea şcolară.  

Partener principal al şcolii, familia ocupă un loc aparte în sistemul institutional al educaţiei. Acţiunea 
ei pe întreaga perioadă a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul din 
mediile de socializare şi educare din cele mai complete datorită posibilităţilor ce le are de a-l introduce pe 
copil în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti mijloace.  

Comunitatea este definită ca un grup de oameni cu interese, credinţe sau norme de viaţă comune, 
totalitatea celor care trăiesc în acelaşi loc şi au aceleaşi obiceiuri, aceleaşi norme de viaţă etc. Pentru elevi 
comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare a acestuia.  

Şcoala este o componentă de bază a comunităţii aptă să acţioneze ca un agent al inovaţiei, schimbării 
şi dezvoltării locale pentru că: 

− este o instituţie cheie în comunitate prin rolul esenţial pe care îl are în pregătirea unor generaţii de 
viitori cetăţeni; 

− dispune de spaţii şi resurse materiale care fac posibil demersul educaţional; 
− are resursele umane care deţin competenţe specifice şi sunt extrem de valoroase; 
− intră în contact, prin natura activităţii sale, cu numeroşi membri ai comunităţii pe care îi poate 

antrena în identificarea de probleme, resurse şi soluţii.  
Pentru a se adapta unei lumi în permanentă schimbare, instituţiile din comunităţile locale trebuie să 

coopereze şi să iniţieze procese de planificare participativă care să vizeze schimbări benefice în diferite 
domenii ale vieţii şi activităţii din comunitate (educaţie, sănătate, mediu, economie, cultură etc.). Rolurile 
respectivelor instituţii comunitare devin interdependente, toate având ca scop comun dezvoltarea şi 
progresul comunităţii în care se află.  

 In cadrul procesului de educaţie a comunităţii, şcoala funcţionează ca un centru de legătură şi sprijin 
pentru celelalte instituţii din comunitate, care oferă oportunităţi de învăţare tuturor membrilor comunităţii 
respective, şcolii revenindu-i rolul de «organizator social» al comunităţii, de element dinamizator al reţelei 
de structuri comunitare, de instituţie care trebuie să aibă iniţiativa parteneriatelor în măsură să reabiliteze 
comunitatea după noi valori şi repere.  

Rolul şcolii, ca element de bază al comunităţii, se extinde dincolo de transmiterea de cunoştinţe şi 
formarea de abilităţi, către susţinerea unei culturi locale a dezvoltării.  
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 Pornind de la ideea că şcoala trebuie să funcţioneze ca o instituţie activă şi eficientă pentru 
comunitatea sa: 

− direcţia de dezvoltare a şcolii şi serviciile educaţionale pe care aceasta le oferă trebuie să fie 
stabilite prin consultarea tuturor factorilor comunitari interesaţi şi dispuşi să coopereze; 

− elaborarea şi implementarea unor proiecte de succes, orientate către rezolvarea problemelor cu 
care şcoala se confruntă în prezent poate fi realizată doar prin asigurarea unui parteneriat larg în cadrul 
căruia să îşi găsească locul toate categoriile sociale şi instituţiile interesate în acest domeniu; 

− ca parteneri ai şcolii se pot defini autorităţile locale, familiile elevilor, organizaţiile 
nonguvernamentale, agenţii economici; instituţiile religioase, organele locale de ordine; instituţiile de 
sănătate, media etc.  

Experienţe de succes arată că pentru atragerea acestor parteneri în cadrul proiectelor proprii, şcolile 
trebuie să dovedească o reală deschidere către comunitate, deschidere care se concretizează în: 

− comunicarea între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi membrii comunităţii locale; 
− identificarea acelor persoane sau instituţii din comunitate care sunt interesate în dezvoltarea 

educaţiei; 
− câştigarea interesului unui număr cât mai mare de membri ai comunităţii; 
− dezvoltarea unui demers de învăţare prin servicii în sprijinul comunităţii în cadrul unor proiecte 

de acţiune civică legate de ecologie, tradiţii, cunoaşterea comunităţii, caritate; 
− dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii, care să corespundă nevoilor comunităţii şi să 

folosească resurse ale acesteia; 
− folosirea resurselor şi facilităţilor comunităţii pentru parcurgerea curriculumului obligatoriu; 
identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii; 
− organizarea unor activităţi pentru membrii comunităţii; 
− dezvoltarea şcolii ca ofertant de servicii către comunitate şi iniţiator de proiecte în parteneriat.  
Pornind de la aceste premise, şcolile din comuna Nicolae Bălcescu au desfăşurat acţiuni orientate 

către sensibilizarea şi atragerea partenerilor care pot sprijini scoala: 
 sensibilizarea părinţilor:  
Transformarea familiei într-un real partener al şcolilor din comuna noastră a presupus: 
 - informarea părinţilor cu privire la proiectul şi oferta şcolii; 
 - editarea şi diseminarea unor materiale pentru informarea părinţilor-scrisori informative, pliante, 

jurnalul clasei; 
- proiectarea unor activităţi curriculare şi extracurriculare în colaborare cu părinţii; 
- organizarea unor activităţi care pot să înlesnească comunicarea; 
- creşterea iniţiativei consiliilor de părinţi în identificarea şi atragerea unor resurse locale necesare 

învăţării; 
 - organizarea unor activităţi educaţionale în folosul părinţilor.  
 atragerea agenţilor economici: 
-informarea agenţilor economici asupra situaţiei şi proiectelor şcolii 
- dialogul cu agenţii economici care pot oferi resurse pentru învăţare 
- încurajarea comunicării dintre membrii comunităţii şcolare şi agenţii economici 
 convingerea autorităţilor locale: 
- participarea reprezentanţilor comunităţii locale la întâlniri ale cadrelor didactice, sedinţe cu părinţii, 

activităţi ale şcolii; 
- organizarea unor întâlniri ale Consiliului local cu participarea cadrelor didactice, elevilor, 

reprezentanţilor părinţilor; 
- proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare pe baza parteneriatului dintre şcoală şi 

autorităţile locale; 
- elaborarea unui program comun cu privire la nevoile de educaţie din comunitate.  
 co-interesarea organizaţiilor nonguvernamentale: 
-identificarea şi atragerea acelor organizaţii non guvernamentale care sunt interesate în dezvoltarea 

educaţiei şi care au experienţă în:colaborarea cu membrii comunităţii şcolare, pregătirea elevilor în diferite 
domenii, identificarea de resurse pentru învăţare, atragerea de parteneri pentru educaţie.  
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Exemple de bune practici – activităţi desfăşurate în vederea implicării comunităţii locale în 
sprijinirea şcolii şi implicit, pentru promovarea şcolii în comunitate:  

1. realizarea paginilor web ale şcolilor, familiile elevilor şi comunitatea locală având 
posibilitatea informării permanente despre activităţile şcolilor şi oferta educaţională a acestora; 
2. editarea revistelor şcolare;  
Revista şcolară reprezintă cea mai complexă formă de activitate culturală ce se desfăşoar în şcoli. 

Editarea unei reviste este oglinda universului vârstei, a vieţii şcolii şi a prezentului în care copiii cresc şi se 
formează. Ea surprinde pulsul vieţii şcolare, ecoul unor manifestări tradiţionale, cultivă interesele, dezvoltă 
aptitudinile, încurajează talentele.  

3. realizarea unor parteneriate educaţionale care au implicat participarea tuturor factorilor sociali 
interesaţi în dezvoltarea acestui domeniu׃ proiecte caritabile, de educație incluzivă; proiecte pe teme 
ecologice, proiecte derulate în colaborare cu biserica, poliția, dispensarul; activități de cunoaștere, 
conservare și valorificare a folclorului românesc: 

4. implicarea elevilor în activități care stimulează și valorifică potențialul creativ,  
talentul artistic și sportiv al elevilor, desfășurate în regim de parteneriat cu: 
6. frecventarea unor cercuri, cluburi, activități care valorifică potențialul artistic: 
7. realizarea unor activități care vizează educația anteprenorială și tehnică:  
8. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale au 
constituit un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  
 9. Excursiile şcolare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură, valori promovate în 

şi de comunitatea locală. Astfel de activităţi cu caracter educativ au fost promovate de şcoala noastrǎ cu 
sprijinul familiilor şi al comunităţii.  

10. Organizarea unor simpozioane cu participarea unor instituţii din comunitatea locală.  
Activităţile menţionate au urmărit cultivarea unor valori, atitudini, norme, cultivarea unui stil de viata 

civilizat şi sănătos, precum si stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. De asemenea au 
permis elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual.  

 Idealul educaţional constă în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii din perspectiva 
exigenţelor culturale, axiologice, social-economice, ştiinţifice şi politice ale societăţii democratice pentru 
asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale şi integrării sociale şi 
profesionale într-o societate a cunoaşterii, în contextul valorilor europene şi general-umane.  

Realizarea acestui ideal nu poate fi concepută fără o legătură strînsă între cei trei piloni, care stau la 
baza educaţiei permanente, de calitate. Aceşti piloni sunt: şcoala, familia, comunitatea - trei surse principale 
pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane.  
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MAMA, PUTEREA EXEMPLULUI ÎN CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 EDUCATOARE: SANDULESCU VIORICA 
 GRADINITA CU PP NR. 6 BRAILA 

 
J. Look spunea:,, Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite.” 
 
 Copilul în primii şapte ani de viaţă imită şi integrează comportamentele de toate felurile începând de 

la comportamentul afectiv, la cel social, relaţional, vestimentar, alimentar.  
 Mama are un rol important prin exemplul ei în educarea copilului.  
 Cu ajutorul mamei, copilul descoperă lumea din imediata lui apropiere şi sub protecţia ei capată 

înţeles fiecare lucru.  
 Dragostea maternă este prima formă de afectivitate pe care o percepe copilul. De ea depinde întreaga 

influenţă pe care mama o are asupra copilului şi prin care ea îl modelează, îl educă.  
 Ceea ce copilul vede acasă va face şi el în viaţă. Zicala veche ,, aşchia nu sare departe de trunchi” se 

potriveşte cel mai bine în acest context.  
 De aceea primii şapte ani de viaţă petrecuţi în familie, lângă mamă în special, sunt foarte importanţi 

pentru dezvoltarea lui cognitivă şi emoţională.  
 Din dorinţa de a nu-şi supăra mama, de a nu pierde dragostea ei, copilul este gata să se supună, să 

accepte anumite reguli de comportare. De modul cum mama ştie să folosească frânele dragostei, depinde 
şi influenţa ei educativă.  

Relaţia care se stabileşte între mamă şi copil în aceşti ani sunt de ataşament, de încredere reciprocă 
ceea ce face posibilă o bună comunicare între ei. Mama comunică permanent cu copilul şi nu doar prin 
vorbe ci şi prin componente nonverbale, afectiv-emoţionale, gesturi vizibile. O privire încruntată din partea 
ei îl poate face pe copil să se izoleze, să se teamă, în schimb o privire caldă, tandră care însoţeşte mesajul 
verbal îl face pe copil să capete mai multă încredere în el.  

 Mama este un model de viaţă pentru copil. Copilul care se simte îngrijit, curat şi care vede că mama 
are grijă de el, de igiena personală, de modul în care se îmbracă va urma acest comportament şi îşi va îngriji 
corpul, se va simţi bine atunci când este curat şi aranjat.  

 Când copilul este mic este plăcerea lui să îşi imite mama şi să -i facă pe plac: să îşi pună vasele în 
chiuvetă, să se spele pe dinţi, să spună ,, te rog” şi ,, mulţumesc”. Când copilul creşte şi începe să 
interacţioneze cu cei din jur, devine oglinda comportamentului pe care îl vede acasă.  

Copilul la această vârstă face multe năzdravănii, însă mama ştie când şi cum să-l oprească atunci când 
efectul acestora dăunează atât lui cât şi celor din jur.  

 Să fie mama un exemplu pentru copil nu necesită doar folosirea cuvintelor, dojeneala permanentă. 
Lecţiile pe care le oferă copilului prin exemplu concret sunt mult mai bune decât cele pe care i le predică. 
Asta nu înseamnă că trebuie să fie perfectă. Este şi ea om şi poate greşi. Admite în faţa lui când greşeşte, 
îşi ceare scuze şi spune “nu ştiu” atunci când nu ştie ceva. În acest fel copilul realizează că şi adulţii fac 
greşeli şi că nu le ştiu pe toate, ceea ce îl ajută să se accepte pe ei înşişi aşa cum sunt atunci când vor face 
greşeli în viaţă.  

Primele reguli de politeţe le învaţă tot de la mamă. Are grijă în cei şapte ani de acasă copilul să îşi 
însuşească reguli elementare din codul bunelor maniere . Văzând că mama respectă aceste reguli, cu 
siguranţă şi copilul o va copia întocmai.  

 Ea este cea care sădeşte în conştiinţa copilului sentimentul comuniunii sociale, cultivându-i ideea 
fundamentală că traieşte intr-o lume în care nu este altceva decat un om între oameni. Trăind între oameni 
copilul învaţă să fie politicos, generos. Şi ce poate fi mai frumos pentru o mamă să audă mai târziu 
spunându-se despre copilul ei că are ,, cei sapte ani de acasă”.  

 Specialiştii în domeniu spun că din acest punct de vedere este esenţial ca pâna la trei ani copilul să 
traiască efectiv langă mama sa. Carenţa maternă provoacă tulburări grave în dezvoltarea copilului, în special 
în aceea ce priveşte formarea personalităţii şi în sfera iniţierii pentru viaţa concretă.  

 Relaţiile mamă-copil sunt strans legate de celelalte relaţii intrafamiliale. In cazul unei stări afective 
anormale între soţi, dragostea mamei pentru copil devine, prin compensaţie, captativă, prelungind starea de 
dependenţă a copilului printr-o fixatie exagerată.  
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Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului furnizându-I primele repere de orientare în 

lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, norme și 
reguli de conduit. Creșterea și educarea copilului ceeace înseamnă ,, bun” pentru el, se află într-o dinamică 
permanentă de la o perioadă la alta.  

Copilul preia de părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament. Nu frica, nu teama 
trebuie să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de 
conduită bazat pe egală respectare atât de copil cât și de părinți.  

Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot în familie, prin pregătirea bunului gust al 
copilului față de ținută, locuința sa, precum și de frumusețea în comportare și relație cu cei din jur. Orice 
experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite în familie.  

Semne de neglijare emoțională în copilărie.  
Teama de dependenţă. Reflectă dorinţa de a fi total independent, de a nu depinde de nimeni. Dacă te 

lupţi din răspunteri să nu depinzi de nimeni şi faci din acesta un scop, probabil te temi de a lega relaţii cu 
ceilalţi, de a depinde în orice fel de ei.  

Incapacitatea de autoevaluare. Se referă la neputinţa de a te evalua corect. Dacă nu ştii, care îti sunt 
calităţile şi defectele, dacă nu ştii să spui ce simţi, ce doreşti, înseamnă că nu te cunoşti suficient. Lipsa de 
compasiune pentru sine, dar multă compasiune pentru ceilalţi. Dacă te judeci mai aspru decât pe ceilalţi, 
iar celorlalţi le găseşti mereu scuze, e semn că ar trebui să te reevaluezi cu atenţie.  

Sentimentul de vinovăţie şi de furie împotriva propriei persoane. Toată lumea poate experimenta 
astfel de stări, dar când te simţi vinovat că ai şi tu emoţii, sentimente, că ai dorinţe pe care încerci să le 
ignori, este semn clar că ceva nu e chiar cum ar trebui să fie.  

 Sentimentul acut al eşecului. Atunci când simţi că ceva e profund în neregulă în viaţa ta şi-ţi spui: 
„eu sunt de vină”, „oamenii nu mă plac”, „sunt altfel decât ceilaţi oameni”  

Dificultatea de a identifica, controla şi exprima emoţii. Te închizi în tine şi nu poţi exprima ce simţi 
când eşti supărat? Nu ştii de ce tu sau alţii se poartă într-un anume fel? 

 „Copiii sunt un dar de la Dumnezeu, iar noi suntem responsabili de bunăstarea lor. Creșterea fetelor 
implică în acest sens a le ajuta să străbată câmpul cultural minat care li se așterne înainte. Înseamnă a le 
insufla aprecierea pentru adevăr, responsabilitate, autodisciplină, autocontrol, generozitate și bunătate 
sufletească. Înseamnă a le învăța modestia, moralitatea și bunele maniere. Înseamnă a le ajuta să învingă 
înclinația naturală spre egoism, agresivitate și neglijență. ” (dr. James Dobson- Fetele cum să le creștem?) 
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EDUCAȚIE IN FAMILIE 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
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Expresia ”cei șapte ani de acasă” se referă la educație pe care primesc copiii de la parinții lor. Când 

ajung copii într-o familie este datoria părinților să le dea o educație corespunzătoare. Pe baza ce i-a educat 
părinții poate să-i dezvolte pe mai departe grădinița și după școala.  

Acele perioade sunt cele mai intense în copilului și important dezvoltarea așadar, în această perioadă 
trebuie învățat despre ordine, igienă, starea emoțională, nevoile personale, reguli de comportament, să 
salute, să ia masa frumos, să-și ceară iertare, la diferite maniere, precum să-și dezvolte personalitatea. Cu 
alte cuvinte dacă spune despre un copil că are ”cei șapte ani de acasă” înseamnă că este un copil bine 
crescut, bine educat, cine știe să salute, să spună mulțumesc ect.  

Pentru ca un copil să se adapteze la în societate este un singur secret: educația, ce arată din cei șapte 
ani de acasă. Dar acesată educație este infulențată niște factori cum ar fi relația emoșâțională dintre copil și 
părinte, ritmul dezvoltării copilului, dar cel mai important este valorile pe care se bazează familia și îi 
transmite copilului. Inițial bebelușul prin plâns își arată nevoile, dacă are de nevoie ceva, dacă ăi este foame. 
Dacă în eceste situații părinții reacționează în mod corespunzător, e alături de el/ea, calmează și îi satisface 
nevoile, copilul se va simți în siguranță și va ști că poate conta pe părinții, iar în acest fel se va forma relația 
copil-părinte.  

Fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare, iar acest model apare în diferite etape. În această funcție, 
copilul interpretează lumea în moduri deferite la vârsta de 3, 5 și 7 ani. Nu putem cere de la un copil de 2 
ani, ce poate face un copil de 5 ani, de exemplu să împarte jucăria cu ceilalți. Totuși e important ca la 2 ani 
să stabilească părinții niște limite și reguli, căci trebuie să știe copilul ce însemnă să aștepte, să amâne. La 
acesată vârstă este posibil să se predea formule de a mulțumi, de a saluta, a-și cere iertare, a ruga frumos, 
toate acestea prin model, prin imitare. Celor de 3 ani se pot învăța cum să se compoarte la masă, pe stradă, 
la cumpărături, în vizită la cineva. La vârsta de 4-5 ani deja încep să apare diferite comportamente, cum ar 
fi exemplificarea folosirii formelor politețe, este capabil să se organizeze, să se justifice, să-i facă plăcere 
în compania adulților, să folosească tacămurile, să se spele singur, dar bineînțeles este foarte important 
modelul ce vede copilul și în această perioadă.  

Modelul este baza pentru tot. Dacă într-o familie există respect reciproc, iubire, bun simț între părinți, 
atunci copilul va vedea acest model de comportament și va aplica și el. Se poate spune că copilul este 
oglinda familiei. Degeaba vrem să învățăm copilul la bunele maniere, dacă noi înșine vorbim și ne 
comportăm un mod necorespunzător, să protejeze natura, dacă noi lăsăm gunoiul în pădure.  

Cine are ”cei șapte ani de acasă” ? Decideți Dumneavoastră citind exemplu următor! 
”S-a întâmplat odată, că am participat un meci de hochei. La un meci s-au așezat lângă mine 2 tătici 

cu copii lor. Copiii au fost de vârste apropiate. Ca de obicei la un meci de hochei oamenii mănânc o gustare, 
cum au făcut și copiii împreună cu părinții. În timpul meciului copiii au mâncat semințe de dovleac. Unul 
dintre tătici împreună cu copului lui (X), au aruncat mizeria pe jos și între scaune. În timp ce celălalt părinte 
cu copilul lui (Y) au pus mizeria într-un pahar gol.  

În pauză la bufet vând pâine cu untură și ceai. Copilul X a zis către tatăl său: 
- ”Tata! Du-te și cumpără-mi pâine cu untură și ceai, acummmmm, dacă nu, o să fac isterie‼!” Tata 

și-a cumpărat.  
Copilul Y l-a rugat pe tatăl lui: 
- ”Tata, te rog frumos să ne cumperi pâine cu untură și ceai” Tatăl său și-a cumpărat, iar copilul a zis: 

”Mulțumesc tata! ” 
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După aceasta s-au întors la locurile lor și copilul X a aruncat șervețelul pe jos, când a terminat de 
mâncat. Când a băut ceaiul și paharul a aruncat pe jos. Copilul Y când a terminat de mâncat, a aruncat 
resturile la gunoi. Revenind la loc, a întrebat pe copilul X, de ce nu aruncă în coșul de gunoi? Răspunsul a 
fost: ”și tatăl meu a aruncat pe jos, dacă vrei adună-l tu!” 

Când copilul Y a aruncat gunoiul copilul X a râs de el și a zis că sunt oameni care fac curat după noi.  
Copilul Y a zis către tatăl său: 
- ”Tata, de ce vorbește copilul așa de urât? Mama m-a învățat să fiu amabil cu toată lumea și să-i ajut 

când pot!” 
Tatăl i-a spus copilului că a primit o educație mai slabă.” 
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 EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - SAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. SAPUN MARIA MAGDALENA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI 

 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 SARBU ANA MARIA 
 
 Tinerii părinţi ştiu că această formulă, des folosită în vremea copilăriei lor, nu s-a referit niciodată la 

faptul că un copil şi-a petrecut primii şapte ani din viaţă lângă părinţii lui, ci la învăţătura pe care a primit-
o de la ei, ea fiind rezultatul conştiinţei că părinţii sunt primii şi cei mai importanţi educatori din viaţa unui 
copil. Deprinderile de comportament, atitudinile faţă de ei înşişi, faţă de ceilalţi şi faţă de muncă, formate 
în aceşti ani, vor sta la baza caracterului viitoarei personalităţi. Vor contribui sau nu, depinde de trăsăturile 
care au fost cultivate în copilărie, la reuşita în viaţă a omului în formare, care este copilul.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Atunci când un părinte doreşte să facă din copilul lui un om care să răzbească în viaţă, să poată lupta 
cu toate greutăţile vieţii şi să-şi păstreze sufletul curat şi mintea întreagă până la sfârşit, trebuie să pornească 
de la câteva principii. Trebuie să-şi crească copilul ca pe un om liber, dar să-l facă să înţeleagă că libertatea 
lui încetează acolo unde este încălcată libertatea altora. Prin felul de a se comporta şi vorbi despre oameni, 
să-i facă pe copiii lor să-i vadă pe ceilalţi asemeni lor, uniţi prin acelaşi destin şi legaţi între ei prin fire 
nevăzute.  

 Chiar dacă, în unele momente, devin adversari într-o competiţie, copiii trebuie să înţeleagă că un 
adversar nu este un duşman pe care trebuie să-l urăşti, ci un competitor care-ţi oferă şansa de a-ţi măsura 
forţele cu el şi de a te cunoaşte mai bine. Prin influenţa pe care o are asupra copilului lui, părintele trebuie 
să-l facă să privească viaţa ca pe un lung şir de încercări, pe care nu trebuie să le evite, ci, din contră, trebuie 
să le treacă. Aceste obstacole ale vieţii au menirea de a-l căli, făcându-l mai puternic şi mai înţelept.  

Atunci când îşi creşte copilul, părintele trebuie să aibă în vedere că acesta va ajunge într-o zi adultul 
care va trebui să lupte pentru existenţa lui. Ca să poată răzbi în viaţă, copilul are nevoie de încredere în 
propriile sale forţe, de responsabilitate. Trebuie să-şi cunoască posibilităţile şi să nu ceară mai mult decât 
poate oferi, pentru a fi ferit de eşecuri.  

Tot pentru binele lui trebuie să-i învăţăm să-i respecte pe cei din jurul lui deoarece convieţuirea cu 
tot felul de oameni poate crea conflicte.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  
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 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA CARACTERULUI COPILULUI 
 

PROF. INV. PRIMAR SASEC RODICA DANIELA 
COLEGIUL NATIONAL ,, MIRCEA ELIADE”, RESITA,  

JUD CARAS-SEVERIN 
 
 Noţiunea de caracter desemnează un ansamblu închegat de atitudini care detremină un mod relativ 

stabil de orientare şi raportare a omului la ceilalţi semeni, la societăţi în ansamblu şi la sine însuşi. Orice 
individ născut şi crescut într-un mediu social in comunicare şi interacţiune cu alţi semeni(cu membri 
familiei, cu colegii de şcoală, cu dascălii, etc) îşi structurează în plan cognitiv, afectiv, motivaţional, un 
anumit profil caracterial.  

 Familia este primul grup social din care face parte copilul. Aici învaţă primele norme de conduită 
morală. Părinţii au responsabilitatea de a-şi corecta şi disciplina copiii. Pentru ca această corecţie să fie 
eficientă, trebuie să existe o relaţie adecvată între părinţi şi copii. Relaţiile adecvate se dezvoltă atunci când 
părinţii îşi manifestă preocuparea sinceră şi interesul faţa de copiii. Părinţii trebuie să stabilească nişte reguli 
comportamentale pentru copiii lor iar la baza corecţiei trebuie să fie caracterul. Corecţia adecvată porneşte 
din dragoste şi nu din mânie. Scopul corecţiei este să ajute copilul să stabilească relaţia care a fost afectată 
datorită neascultării. În aceste situaţii părinţii trebuie să acţioneze prompt, corecţia trebuie să aibă loc doar 
în prezenţa copilului şi a părintelui.  

 Copilul neascultător trebuie să înveţe ce este responsabilitatea personală şi să îşi recunoască greşala. 
Părinţii pot pune copiilor întrbări de genul:,, Ai fost sincer?, Ai fost recunoscător?” Odată ce copiii înţeleg 
unde au greşit ei pot începe să lucreze asupra caracterului lor. Corecţia adecvată implică o modificare 
pozitivă în comportament, un sentiment al vinovăţiei şi regret. Scopul corecţiei este să repare relaţia stricată 
şi să dirijeze copilul către un caracter frumos spre binele lui.  

 Formare caracterului la copii este încurajată prin recunoaşterea, impunerea şi sublinierea atitudinilor, 
cuvintelor şi acţiunilor corecte. Dacă părinţii au un caracter frumos, copiii pot vedea modelul ceea ce 
înseamnă să manifeste un comportament frumos. Bineînţeles că niciun părinte nu este perfect. Este frumos 
ca atunci cănd eşuează în demonstrarea unor trăsături de caracter specifice, să dea socoteală de ce a greşit. 
Dezvoltarea propriului tau caracter trage după sine dezvoltarea caracterului celor din jurul tău. Cel mai bun 
mod de a-i învăţa pe alţii este exemplul personal.  

 Orice reuşită are nevoie de o apreciere. Atunci când lăudăm pe cineva îi satisfacem nevoia de 
aprobare şi îi oferim motivaţia de a continua să manifeste un caracter bun. A lăuda înseamnă a indica acele 
cuvinte, fapte şi atitudini care exemlifică anumite trăsături de caracter. Scopul este să ajutăm persoana să-
şi atingă potenţialul maxim prin lăudarea caracterului frumos.  

 Din moment ce caracterul nu determină acţiunile este mult mai util să lăudăm caracterul decât reuşita. 
Dacă copilul a fost lăudat pentru că a obţinut calificativul,, Foarte bine” la toate disciplinele, atunci un alt 
copil ar putea fi descurajat deoarece el nu are doar ,, Foarte bine”. Însă dacă copilul este lăudat pentru 
hărnicia de care dă dovadă la şcoală atunci şi celălalt copil va fi motivat să arate sârguinţa în şcoală. Toţi 
au o aptitudine egală de a-şi exersa caracterul.  

 De exemplu dacă un copil se dovedeşte leneş, părintele îi poate descrie însuşirile unei furnici sau a 
unei albine. Arătându-i copilului modul în care işi manifestă hărnicia, îl poţi conduce spre înţelegerea 
naturii acestei trăsături. Este important să legăm asemenea lucruri de situaţii reale de viaţă. Lumea 
animalelor prezintă o mare bogăţie de exemple potrivite în formarea caracterului. Părinţii trebuie să le arate 
copiilor de ce o anumită activitate este corectă sau greşită. Copiii trebuie să înţeleagă scopul îndrumărilor 
şi care sunt consecinţele nerespectării lor. Se vor evita cuvintele aspre şi acţiunile nesăbuite. Un cuvânt bun 
rostit calm, îmbărbătează şi aduce bucurie şi înţelegere.  

 Aşa cum am mai spus, părinţii constituie modelul personalităţii umane pentru fiecare copil. Când 
membrii familiei sunt de nădejde ei vor avea preţuire atât acasă cât şi în public. Copiii care dovedesc că 
sunt demni de încredere în lucruri mărunte vor câştiga încrederea părinţilor.  

 La rândul lor părinţii se vor putea bizui pe ei în domenii mai importante şi le vor da responsabilităţi 
mai mari. Când un om duce la bun sfârşit sarcina care i-a fost încredinţată va câştiga încrederea celorlalţi. 
Reputaţia bună îi va deschide uşile spre responsabilităţi sporite. Oamenii vor culege ceea ce seamănă. Dacă 
sunt neglijenţi în muncă, nu vor primi nimic în schimb. Copiii trebuie să fie deschişi faţă de părinţii lor cât 
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şi faţă de învăţătorii lor, ştiind că respectul se câştigă nu ascunzând, ci mărturisindu-ţi greşelile. O bună 
comunicare între părinţi şi copil privind activităţile discutabile conduce la formarea unei impresii corecte 
despre oamenii şi împrejurările în care copilul îşi petrece timpul.  
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 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ROTAR ADRIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU BORZA” 

CLUJ-NAPOCA 
 
 Timpurile se schimbă, mentalitățile se schimbă și din păcate începe și familia să își modifice 

dinamica firească și să producă derapaje în educația celor mai mici membri ai săi. Indiferent cine va fi 
întrebat, „Cine joacă rolul cel mai important în educația unui copil?”, va răspunde că, în orice societate, 
familia joacă rolul cel mai important în formarea și integrarea socială a copilului, fiindcă aceasta reprezintă 
climatul fundamental în interiorul căruia sunt satisfacute toate nevoile celui mic.  

Primii educatori cu care copilul vine în contact sunt părinții și astfel, modul în care acesta este educat 
în primii ani de viață este determinant pentru dezvoltarea sa ulterioară. De la regulile igienico-sanitare de 
bază, până la asigurarea întregului confort psihic și fizic necesar pentru achizițiile afective și deprinderile 
cu o viață organizată, bazată pe respect și iubire din viata copilului, responsabilitatea cea mai mare o are 
părintele.  

 Primele modele din viața copilului sunt părinții, ei reprezintă primii mentori reali ai acestuia, pe ei 
se va baza necondiționat, o lungă perioadă de timp. Având în vedere că în primii ani, până când își va 
dezvolta propriul sistem de valori și puterea de discernământ, copilul va prelua de la părinte toate 
informațiile, va începe să își construiască primele repere de orientare în lume, va primi primele informații 
și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele sfaturi, norme și reguli de 
conduit, părinții trebuie să devină conștienți de rolul și influența pe care o exercită asupra propriului copil. 
Ei trebuie să se ancoreze în realitatea vremurilor actuale, să se informeze și să se muleze pe tendințele 
moderne, astfel încât să nu devină excesiv de riguroși sau anacronici. Este o artă să poți ține cârma între 
noianul de sentimente și responsabilitatea de educator în viața copilului.  

 Gesturile, atitudinile, limbajul, modul de comportament, însușiri pozitive ca: bunătatea, sârguința, 
cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, vor fi preluate de copil într-o proporție foarte mare. 
Tot în familie se vor dezvolta dragostea față de frumos, prin pregătirea bunului gust al copilului față de 
ținuta și locuința sa precum si prin menținerea unui climat armonios cu cei din jur.  

 Afecțiunea aratată copilului, disponibilitatea, comunicarea permanentă, relațiile echilibrate sunt 
câteva elemente care vor contribui la clădirea unei relații foarte bune cu între părinți și copii.  

Rolul părintelui în dezvoltarea armonioasă a copilului este major doar în măsura în care el găseste 
abilitatea și puterea să crească un copil, puternic, adaptabil, echilibrat.  
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IMPORTANȚA CELOR 
„ȘAPTE ANI DE ACASĂ ... ” 

 
G. P. P. NR. 3, PAȘCANI, JUD. IAŞI 
 PROF. ÎNV. PREȘC. SAVA ELENA 

PROF. ÎNV. PREȘC. PRICOP GEORGETA 
 
 Pentru copil, nici o perioadă nu va conta mai mult în viaţă ca primii ani. De aceea, e necesar ca, în 

calitate de educatori şi părinţi, să oferim copilului toată dragostea, atenţia şi priceperea noastră pentru a se 
dezvolta în mod echilibrat şi fericit. Urmărind evoluţia copilului în toate domeniile dezvoltării sale (fizică, 
psihică sau socială), putem să intervenim în mod eficient şi la timp pentru a rezolva numeroasele probleme 
care se ivesc pe parcursul creşterii sale.  

 Familia reprezintă mediul educaţional cu influenţă decisivă asupra formării personalităţii umane. 
Una dintre cele mai cunoscute definiţii date acestui concept aparţine lui Murdock, care afirmă că „familia 
este un grup social caracterizat printr-o locuinţă comună, cooperare economică şi reproducere” (apud 
Băran-Pescaru, A., 2004, p. 13).  

 Analizând grupul familial în raport cu educaţia copiilor, Elisabeta Stănciulescu (2002, p. 26) 
consideră că familia reprezintă „unitatea socială constituită din adulţi şi copii, între care există relaţii de 
filiaţie naturală (de sânge) sau socială”.  

 Institutul canadian pentru familie Vanier oferă o definiţie comprehensivă a conceptului în discuţie: 
„Familia este definită ca orice combinaţie de două sau mai multe persoane, care relaţionează în timp prin 
legături de acord reciproc, naştere şi/sau adopţie sau plasament şi care îşi asumă împreună responsabilităţi 
de tipul următor:  

- susţinere fizică şi grijă faţă de membrii grupului; 
- adăugarea de noi membri prin procreare sau adopţie; 
- socializarea copiilor; 
- producere, consum şi distribuire a bunurilor şi serviciilor; 
- hrană afectivă – dragoste” (apud Băran-Pescaru, A., 2004, p. 13).  
 Potenţialul educativ al familiei este condiţionat de structura acesteia, de stilul de viaţă al membrilor, 

de climatul socio-afectiv existent, precum şi de statutul socio-economic al adulţilor. Dincolo de diversităţile 
interfamiliale, studiile de psihosociologia familiei au pus în evidenţă existenţa unor caracteristici comune 
ale climatului familial (cf. Creţu, E., 1999, pp. 149-150):  

- relaţia foarte strânsă între mediul familial şi caracteristicile societăţii căreia îi aparţine; 
- prin intermediul instituţiei familiale are loc conservarea şi transmiterea de la ascendenţi la 

descendenţi a obiceiurilor, tradiţiilor şi mentalităţilor caracteristice societăţii; 
- asimilarea de către copil a cutumelor familiale se produce în mod spontan, în virtutea situaţiei de 

coabitare, uneori chiar fără a fi comunicate verbal; 
- componenta atitudinală a părinţilor, exprimată prin stilul de viaţă al acestora, exercită cea mai 

puternică influenţă asupra conduitei morale a copilului şi asupra formării concepţiei despre lume şi viaţă; 
- fiecare familie are un cod valoric pe care îl respectă şi la care se raportează atât adulţii, cât şi copiii 

în majoritatea situaţiilor de viaţă; 
- circulaţia informaţiei în cadrul grupului familial se produce rapid, pe toate canalele, atât în plan 

vertical, cât şi orizontal;  
- astfel, relaţiile dintre părinţi sau dintre părinţi şi copii se repercutează asupra întregului climat 

socio-afectiv din familie.  
 Prin funcţia educativă pe care o exercită, familia contribuie decisiv la formarea şi dezvoltarea 

personalităţii copilului, întreaga evoluţie ulterioară a acestuia fiind marcată de influenţele şi climatul 
mediului familial. Astfel se explică atenţia tot mai mare acordată calităţii educaţiei familiale, cercetările în 
acest domeniu cunoscând o dezvoltare deosebită în ultimele decenii.  

 Studiile de specialitate au permis formularea unor obiective educaţionale realizabile în familie (cf. 
Creţu, E., 1999, p. 157):  
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- asigurarea dezvoltării fizice şi psihice normale, prin măsuri preventive de ocrotire a sănătăţii 
copilului;  

- - stimularea sistematică a potenţialului biopsihic; stimularea capacităţii de adaptare la condiţiile 
de mediu;  

- cultivarea interesului pentru şcoală; 
-  asumarea de către părinţi a rolului de colaborator activ al mediilor de educaţie formală;  
- crearea condiţiilor necesare extinderii capacităţii de cunoaştere; formarea şi consolidarea 

deprinderilor moral-civice; 
-  identificarea şi cultivarea aptitudinilor individuale.  
 Aşadar, mediul familial ocupă un loc aparte în ansamblul mediilor educative. Cronologic vorbind, el 

este primul mediu educaţional pentru fiinţa umană, extinzându-se pe tot traseul vieţii, deci funcţionând 
simultan sau succesiv cu alte medii educaţionale. El reprezintă unul din mediile de socializare şi educare 
dintre cele mai complete datorită posibilităţilor ce le are de a-l introduce pe copil în cele mai variate situaţii 
şi de a acţiona asupra lui în cele mai complexe şi fireşti mijloace. Luând în considerare multiplele funcţii 
ale familiei, grupabile în funcţii interne (biologice şi sanitare, economice, de solidaritate familială, 
educative) şi în funcţii externe (încadrarea vieţii de familie ca viaţă de grup în ansamblul activităţilor 
sociale, ca şi încadrarea în muncă) înţelegem de ce educaţia în familie este atât de complexă şi de 
importantă. Potenţialul educativ al acestui mediu s-ar exprima în următoarele caracteristici:  

- familia este primul mediu în care copilul îşi petrece, în primul rând, primii ani de viaţă; 
- familia îi mijloceşte primele experienţe sociale, iar aceşti primi ani de viată se caracterizează 

printr-o mare receptivitate, plasticitate, cu mari posibilităţi de formare a numeroase trăsături de 
personalitate; 

- climat afectiv cu diferite valenţe: dragoste, grijă, căldură, stimă, respect; 
- familia-mediul psihopedagogic şi moral, afectiv si protector, cel mai adecvat formării 

personalităţii umane; 
- familia poate şi este interesată de viitorul copilului şi, deci, de calitatea educaţiei.  
 Instituţiile de educaţie nu se pot substitui familiei, ci o sprijină şi contribuie la dezvoltarea relaţiilor 

intra şi extra familiale. Nici o instituţie, oricât de bună ar fi ea, nu poate înlocui familia. Educaţia timpurie 
se preocupă de extinderea strategiilor de stimulare şi dezvoltare a copilului şi în familie. Aceasta prevede 
parteneriate active cu părinţii copiilor, în aşa fel încât aceştia să continue acasă ceea ce se realizează la creşă 
sau la grădiniţă şi chiar să-şi îmbunătăţească practicile parentale. Familia şi comunitatea trebuie să participe 
activ şi eficient încă din primul an de viaţă a copilului la creşterea, îngrijirea, sănătatea şi educaţia copilului 
şi până la intrarea lui la şcoală.  

 „Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se ataşează 
un individ caât şi prima autoritate sub care acesta învaţă să trăiască, familia este cea care stabileşte valorile 
cele mai fundamentale ale unei societăţi. ,, 

 Charles Colson.  
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CÂT DE IMPORTANȚI SUNT CEI 7 ANI DE ACASĂ? 
 

 BIBLIOTECAR, SCAFARIU ANGELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA I. D. SIRBU PETRILA 

 
„Cei șapte ani de acasă reprezintă pașaportul care te însoțește oriunde în viață” 
 
 Încă de mici, dinainte încă să știm poate să vorbim, auzim îndemnuri care spun: nu ai voie acolo, ai 

răbdare, stai frumos, fii cuminte și lista poate continua la nesfârșit. Aceste cuvinte reprezintă începutul 
educației noastre, care nu se desăvârșește niciodată, mai ales dacă suntem persoane care suntem atente nu 
doar la nevoile noastre ci și a celor din jur. Când suntem copii nu realizăm importanța acestor reguli, ni se 
par prea restrictive și chiar absurde pe alocuri. La maturitate, observăm că fiecare dintre aceste sfaturi, căci 
până la urmă sunt niște sfaturi, au ajutat la formarea noastră ca persoane.  

 Auzim sau poate chiar folosim destul de frecvent sintagma „nu ai cei 7 ani de acasă”. Ce reprezintă 
cei „7 ani de acasă” ? Din punctul meu de vedere, aceștia sunt anii în care copilul învață că există reguli pe 
care trebuie să le urmeze dar și consecințe ce decurg din nerespectarea lor. În această perioadă, copilul este 
învățat să-i respecte pe cei din jur, fie că sunt alți copii ca el sau sunt adulți, că trebuie să împartă cu alții, 
că nu orice i se cuvine, că orice răsplată pe care o primește trebuie să fie meritată. Cuvinte ca „mulțumesc”, 
„te rog” sau „îmi pare rău” etc. trebuie să facă parte din vocabularul celui mic. Întrucât în primii ani de 
viață educația celui mic este responsabilitatea familiei în totalitate, exemplul personal al acesteia (părinți, 
bunici) este foarte important. De asemenea cei responsabili de buna creștere trebuie să îl implice în tot felul 
de activități, inclusiv în treburile casnice, deoarece chiar dacă este mic copilul trebuie să aibă și 
responsabilități, să conștientizeze faptul că are rolul lui în familie, că este important prin ceea ce face. 
Astfel, în momentul când va ajunge la grădiniță și mai apoi la școală să nu fie luat pe nepregătite dacă i se 
vor da sarcini. În plus, trebuie să fie încurajat să ia propriile decizii și să nu fie descurajat în situația în care 
înregistrează un eșec.  

 În momentul intrării în colectivitate, școala trebuie să continue educația începută. Părerea mea este 
că nu trebuie trasă o paralelă între cele două educații. Ele trebuie să se completeze reciproc, să se 
suplinească una pe alta. Există mentalitatea din partea unor părinți, că partea lor de educație s-a terminat 
din momentul în care copilul a intrat în sistemul educațional. Este total greșit. La școală, copilul este pus în 
fața unor noi provocări, pe care poate părinții nu le-au anticipat și nu au putut să-l pregătească în acest sens. 
De aceea este nevoie ca învățătorii, profesorii sau consilierii școlari să observe orice deviere a copilului de 
la un comportament normal, să-l comunice părinților și să ia măsurile ce se impun împreună, astfel încât 
copilul să înțeleagă unde a greșit și de ce.  

Am crescut într-o perioadă în care se spunea că „bătaia este ruptă din Rai”. Nu pot să spun că sunt de 
acord cu acest tip de pedepse, dar consider că trebuie luate anumite măsuri atunci când situația o cere. Mă 
consider o mamă fericită, pentru că am un copil pe care și l-ar dori orice. Totuși, am fost pusă de câteva ori 
în situația de a aplica măsura pedepsei. De fiecare dată, am discutat cu fetița mea despre cele întâmplate, i-
am explicat unde a greșit și am întrebat-o dacă este de acord cu pedeapsa ce o avea de trecut. Au fost câteva 
situații în care a venit cu argumente solide în favoarea ei care mi-au schimbat părerea și m-au făcut să 
înțeleg că de fapt nu greșise ea. Ce vreau să spun este că orice faptă făcută de un copil trebuie studiată cu 
atenție și apreciată corect. De multe ori aceștia au nevoie doar să fie băgați în seamă și atunci recurg la cele 
mai ciudate metode.  

În concluzie, un copil poate fi educat foarte ușor dacă îi oferim multă dragoste, răbdare și atenție. 
Însă, fără o colaborare apropiată între școală și familie nu se poate duce la bun sfârșit această misiune.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA  
 

PROF. SCAFARIU CORINA 
  
 "Cei șapte ani de acasă" este o expresie pe care o auzim foarte des, atât la școală cât și în grupurile 

de prieteni și se poate explica ca fiind educația pe care părinții o dau copiilor lor. Când vorbim despre cei 
7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, bunici, unchi, mătuși etc, la 
formarea personalităţii şi la comportamentul copilului până merge la şcoală.  

 Când afirmăm că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil respectuos, care ştie să salute, 
să mulțumească, să spună te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Educaţia primită de la părinți, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. Un copil căruia i s-au insuflat valori morale bune se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei 
din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

 Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia emoțională dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile morale pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului.  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Totodată, educarea copilului într-o 
atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă 
aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi 
când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

 De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
 

PROF. SCARLAT ANCA MARIANA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA EMIL RACOVIȚA, BUCUREȘTI, SECTOR 4 

 
 „ Părinţii trebuie să decidă care va fi calitatea vieţii lor de familie şi apoi să aplice disciplina necesară 

pentru a atinge această calitate. Altfel, viaţa va împinge familia în direcţii diferite, iar copiii vor deveni mai 
degrabă victime decât învăţăcei. ” Gladys Hunt 

Familiile contemporane mai reprezintă modele pentru tânăra generaţie, mai au ele o funcţie de 
transmitere sau de reproducţie a modelelor culturale sau a poziţiilor sociale? Este întrebarea pe care şi-o 
pun astăzi cu insistenţă mulţi dintre cercetătorii fenomenului educaţional. Sociologia funcţionalistă afirmă 
că, odată cu creşterea rolului şcolii, s-a diminuat rolul educativ al familiei. În urma studiilor efectuate s-a 
demonstrat însă contrariul: dezvoltarea sistemului şcolar a dus doar la o redefinire a rolului familiei şi nu 
la aşa-numita "demisie parentală". Părinţii doresc şi astăzi să transmită valori, norme, atitudini, modele 
comportamentale, influenţele modelelor familiale fiind însă diferenţiate de la o familie la alta. Modelele 
şcolare sunt doar nişte repere la care se raportează familia în definirea unei atitudini, uneori asumându-le, 
alteori criticându-le, dar rezervându-şi dreptul la decizia finală.  

Într-o societate în care nivelul de certificare socială a competenţelor creşte constant, iar educaţia 
şcolară rămâne principalul mijloc legitim de a accede la scopurile valorizate cultural ( avere, succes, putere), 
e de la sine înţeles că interesul părinţilor pentru evoluţia şcolară a copiilor se afirmă tot mai mult. Părinţi 
nonabuzatori manifestă un interes deosebit pentru şcolarizarea copilului.  

Ce presupun, de fapt, cei 7 ani de acasa? Să fie conștient de pozița sa în raport cu o situație? (E 
necesar să știe ce-i place, ce-i trebuie, ce poate fi un pericol pentru sine, ce nu dorește să facă). Să știe să 
își susțină opiniile cu argumente fără a-i leza pe cei din jurul său. (Să fie politicos, să folosească tonul 
adecvat, dar, în același timp să exprime ceea ce simte, nu să evite să-și spună părerea). Să fie atent la ceea 
ce se întâmplă în jurul său, pentru a putea evita situațiile cu potențial periculos și să poată oferi un 
ajutor la timp cuiva. Să învețe să piardă (și să-și focalizeze frustrarea spre ceva constructiv), dar să știe 
și să câștige cu eleganță (fără a-l umili pe cel care a pierdut).  

Toate aceste lucruri se învață prin imitarea părinților și a altor educatori, mai mult decât din predici 
și ore de consiliere sau educație civică. Totodată e necesar ca independența copiilor să fie stimulată, întrucât, 
dacă e obișnuit de mic sa infrunte niste situatii si sa faca niste alegeri (evident, pe masura lui, si controlate 
de adult) ii va fi mult mai usor sa ia hotararari in ceea ce-l priveste.  

Participarea părinţilor la viaţa şcolii este un indicator al procesului de democratizare a educaţiei, în 
sensul unei creşteri a gradului de deschidere a instituţiei educative către comunitate, precum şi al creşterii 
vizibilităţii, transparenţei proceselor pedagogice pentru beneficiarii lor. Însă relaţia şcoală-familie este şi 
terenul de manifestare a unor disfuncţionalităţi, care se corelează sistematic du apariţia fenomenelor de 
inadaptare şcolară, dificultăţi de învăţare, absenteism, violenţa şcolară – toate reprezentând devianţa 
şcolară. O bună adaptare şcolară implică atât obţinerea performanţelor şcolare, cât şi acomodarea la grupul 
şcolar, pe baza asimilării unor valori sociale specifice vârstei. Elevul înregistrează insuccese şcolare atunci 
când este inadaptat la mediul şcolar, la colectivul clasei sale, când trăieşte o situaţie de excludere sau de 
conflict. Unele modalităţi de diminuare a comportamentelor indezirabile pot fi:  

- informarea părinţilor în probleme fundamentale legate de viaţa de familie şi de îngrijirea şi educarea 
copiilor; 

- animarea comunicării între familii şi stimularea unor demersuri comune de către grupuri de părinţi 
cu probleme sau situaţii asemănătoare; 

Implicarea educaţiei de tip familial în geneza devianţei a fost afirmată încă din secolul trecut; în 
“Omul delincvent”, criminologul italian Cesare Lombroso că acei copii “ilegitimi, orfani sau descendenţi 
ai părinţilor vicioşi prezintă cea mai mare criminalitate pentru că ei au posibilităţi reduse de educaţie… Ei 
nu au un nume care să le facă onoare, n-au frâne la pasiuni, n-au mamă care prin iubire şi sacrificiu să le 
dezvolte instinctele nobile şi să le înăbuşe pe cele rele. ” Definită ca “procesul prin care o fiinţă biologică 
se transformă într-un subiect al unei culturi specifice” socializarea se referă la dobândirea de către tineri a 
unei capacităţi de exerciţiu exprimată prin:  

- abilitatea de a exercita adecvat rolurile sociale, conform unor reguli şi norme specifice; 
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- participarea în cunoştinţă de cauză la scopurile şi idealurile grupului /comunităţii; 
- dobândirea capacităţii de discernământ, pentru a putea distinge între conduite premise şi prohibite, 

între mijloace legitime şi ilegitime, între scopuri dezirabile şi indezirabile din punct de vedere social.  
În vederea obţinerii unor rezultate pozitive în urma acţiunilor de asistenţă psihopedagogică, 

specialistul trebuie să se ocupe de: evaluarea psihologică a elevilor, consilierea în cazul problemelor 
emoţionale ( anxietate, depresie, fobie şcolară) sau de comportament ( hiperactivitate, izolare, agresivitate), 
consilierea în cazul dificultăţilor de învăţare preexistente, consilierea vocaţională, să lucreze cu părinţii şi 
profesorii pentru a-i informa în legătură cu problemele copiilor, toate acestea ar conduce la: diminuarea 
absenteismului, a abandonului şcolar, reducerea delincvenţei juvenile, creşterea eficienţei învăţării şi a 
succesului şcolar.  

Din studiile efectuate în ultimii ani în cadrul Institutului de Ştiinte ale Educaţiei pe această temă s-a 
constatat că obstacolele majore întâlnite în relaţia şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, 
atât între părinţi, cât şi la profesori şi manageri/ directori şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoală-
familie cere un surplus de efort material şi de timp). În cadrul acestui parteneriat, adesea dificultăţile rezultă 
din disputa unor idei divergente privind: responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor; 
libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau unicitatea învăţământului; impactul mediului familial 
asupra rezultatelor şcolare ale copilului; participarea părinţilor la gestionarea şi procesul decizional în 
instituţia şcolară. Cel mai greu de înlăturat este obstacolul de ordin atitudinal. Mentalitatea oamenilor – 
părinţi, cadre didactice, elevi, publicul larg, în general – şi cutumele sociale înrădăcinate şi întărite prin 
comportamente repetate sunt factori greu de influenţat şi de schimbat, dar acest lucru nu este imposibil de 
realizat.  

Elevii cu probleme de comportament prezintă, în general, o motivaţie redusă pentru învăţarea şcolară 
- de aceea ei trebuie întotdeauna motivaţi pentru a se implica în învăţare; în acest sens putem enumera unele 
sugestii privind modalităţile de intervenţie în înlăturarea comportamentelor indezirabile şi întărirea celor 
dorite, adaptative. Aprobarea, stimulii pozitivi (recompensele) întăresc comportamentul şi probabilitatea ca 
acesta să se repete în viitor va fi mare. Extra-atenţia acordată unui comportament sau altul întăresc acel 
comportament. De aceea aceasta trebuie acordată numai comportamentelor dorite însoţită de recompense 
(laude şi încurajări: de ex. îmi place cum lucrează X sau mi-ar plăcea ca toţi să lucreze ca Y etc. ) Nu 
acordaţi extra-atenţie comportamentelor indezirabile, pentru că, deşi poate fi una negativă (ridicarea 
tonului, ameninţarea cu sanctiunea, teorii lungi şi plictisitoare despre moralitate etc. ), ea poate întări şi 
recompensa comportamentul. Copiilor le place să atragă atenţia şi dacă singurul mod de a atrage atenţia 
este atenţia negativă se va comporta astfel încât să o obţină. Relaţia familie-şcoală apare justificată în 
măsura în care se restabileşte încrederea colectivităţii de părinţi, a comunităţii, în instituţia şcolară. Referitor 
la atitudinea de colaborare a părinţilor, respectiv la problemele de ordin atitudinal în relaţia şcoală-familie, 
reciprocitatea este elementul care adesea lipseşte, în şcoala românească. Dacă prin intermediul şcolii sunt 
organizate diverse activităţi şi părinţii sunt invitaţi, părinţii elevilor cu note bune şi cu un comportament 
exemplar vor veni. Cât despre initiaţive ale părinţilor de a derula unele activităţi împreună cu copiii şi cu 
profesorii în şcoală, acestea sunt extrem de rare. Chiar dacă şcoala organizează activităţi frumoase şi utile 
pentru părinţi şi pentru copiii lor, prin iniţiativa părinţilor de a organiza la rândul lor unele activităţi, s-ar 
vedea cu adevărat că le pasă, şi ar obliga şcoala la mai multă deschidere şi cooperare.  
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„CEI 7 ANI DE ACASĂ„ 
 

 PROF. INV. PRIMAR SCARLATESCU NICOLETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA PETRE BADEA NEGRAȘI 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

INV. SCHIAU ANA NICOLETA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, 
copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui 
copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul 
să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că 
mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace 
împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta 
nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice. Este necesar să fixăm limite, întrucât 
copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa 
formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul 
învaţă prin imitaţie.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
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administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

 Așadar părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli 
realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca 
amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va 
trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să 
accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 

PROF. INV. PRIMAR, SCHIPOR ALINA 

LICEUL TEHNOLOGIC “ION NISTOR”, VICOVU DE SUS,  
 

“Daca nu putem fi buni, sa incercam sa fim macar politicosi” N. STEINHARDT-Jurnalul fericirii 

 

 Politetea este “ceva” care se invata. Primele reguli de politete se invata in familie de la parinti de la 

bunici. Apoi invatam de la doamna educatoare, de la doamna invatatoare si de la toti profesorii nostri. Toti 

acesti oameni din jurul nostru ne dau sfaturi si ne dau sfaturi zilnic.  

 Atat parintii cat si bunicii ne invata sa salutam cand ne intalnim cu cineva cunoscut, sa nu vorbim cu 

gura plina, sa foloseasca cuvantul magic “te rog” atunci cand cer ceva.  

 Este foarte bine cand primim sfaturi atat de multe sfaturi. Trebuie sa tinem cont de ele.  

 Daca suntem politicosi cu toata lumea, vom fi apreciati si laudati. Ceilalti vor fi, la randul lor, 

politicosi cu noi. Viata noastra de zi cu zi va fi mai buna, mai armonioasa si chiar mai vesela. Asadar, 

merita sa ne straduim sa fim politicosi. Cand gresim nu trebuie sa ne speriem, ci trebuie sa ne corectam. 

Cand nu stim cum trebuie sa ne comportam intr-o situatie, trebuie sa intrebam pe cei mari cum sa procedam, 

fara sa ne fie rusine sau frica. Pentru ca, sa ne reamintim, politetea se invata.  

A avea “cei sapte ani de acasa” inseamna a ne comporta respectuos si cu buna- cuviinta in tot cursul 

zilei, in orice situatie, cu toata lumea: cu parintii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 

şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 

achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 

capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 

atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 

transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ PENTRU DEZVOLTAREA 
 PSIHO-EMOȚIONALĂ A ȘCOLARULUI MIC 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR SCHMIDT LUCIA 
 LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI, ALBA 

 
Dezvoltarea psiho-emoțională și socială reprezintă fundamentul relațiilor și interacțiunilor care dau 

semnificație experiențelor copiilor de la școală, din comunitate sau de acasă. Aceasta are un rol important 
în asigurarea succesului copiilor atât la școală, cât și în viață.  

Interacțiunile pe care copii le stabilesc cu părinții sau alte persoane din familie, cu alți copii sau adulți, 
în mediul școlar definesc dezvoltarea psiho-emoțională a acestora. Relațiile de calitate, armonioase, 
stimulează dezvoltarea psiho-socială a copiilor, fac posibilă atât dezvoltarea unei imagini de sine pozitivă 
cât și a autocontrolului. La vârsta școlară, copilul reușește să-și exprime emoțiile și trăirile, începe să adopte 
o anumită atitudine față de persoane, să se compare cu alții. O relație pozitivă cu părinții este acea relație 
în care copilul este ascultat și încurajat spre experiențe noi, este determinat să încerce și nu să abandoneze, 
este motivat prin laude și nu criticat. Un confort emoțional dobândit în cadrul familiei îl încurajează pe 
copil să se simtă destul de în siguranță pentru a-și lărgi cercul de persoane cu care stabilește noi relații și să 
se aventureze în afara teritoriilor familiare. În general școlarii mici sunt încrezători, aventuroși și siguri pe 
capacitățile lor.  

Pe măsură ce copiii iau în considerare reacțiile celorlalți la propriile comportamente și se compară cu 
standarde externe se consolidează sentimentele de: mândrie, rușine, vină. Important pentru copil devine 
modul în care e perceput de ceilalți, acceptarea în grup și performanța școlară. Copilul caută grupul cu care 
are afinități, activități comune și nu ezită să-și spună punctul de vedere despre ceea ce nu îi place sau nu e 
de acord. Relațiile de prietenie pot fi durabile dacă copilul empatizează și are puncte de vedere comune cu 
altcineva, sau pot fi de scurtă durată dacă există situații de concurență sau dezacorduri majore între modul 
de a percepe lucrurile. Interacțiunile cu ceilalți, mai ales în afara mediului familial dezvoltă abilități sociale 
ca: negocierea, cooperarea, altruismul, oferirea suportului emoțional, rezolvarea conflictelor.  

 În relațiile cu alți copii este importantă educația din familie în măsura în care copilul a fost învățat 
să dăruiască, să fie cooperant, să cedeze în anumite situații nu să fie egoist și orgolios. De aceea discuțiile 
din familie, în care copilul povestește situații cu care s-a confruntat trebuie să fie privite de către părinte cu 
mult discernământ. Un părinte mereu prea ocupat ca să își asculte copilul, care pare indiferent la ceea ce 
trăiește copilul crează o atitudine de închidere a copilului, acesta va ascunde lucrurile pe care le face 
deoarece nu poate împărtăși experiențele și trăirile cu cineva care să-l înțeleagă. Frustrarea sau chiar 
tensiunea psihică pe care o resimte copilul poate conduce la o atitudine negativă a copilului față de ceilalți 
și de multe ori copilul încearcă să atragă atenția prin comportamente negative, doar pentru a se face vizibil 
înaintea celorlalți. De aceea e de preferat ca acești copii să fie ajutați să își dezvolte abilități sociale care îi 
vor ajuta să se integreze și să fie acceptați de ceilalți.  

De foarte multe ori, cadrul didactic devine prietenul copilului, deoarece acesta din urmă se simte în 
siguranță dacă mediul școlar este confortant pentru el, iar mediul familial prezintă discontinuități. Copilul 
semnalează de multe ori unele derapaje din familie și cere indirect ajutorul. Cu mult tact, un cadru didactic 
poate stabili o discuție cu părinții în cauză pentru a semnala disconfortul emoțional pe care îl resimte copilul 
și va încerca să sugereze soluții pentru ca situația să se detensioneze.  

În concluzie, dezvoltarea psiho-emoțională a copiilor este importantă pentru că ajută la formarea și 
menținerea unor bune relații cu ceilalți, asigură adaptarea în situații și contexte variate, previne apariția 
tulburărilor de comportament. Competențele emoționale se dezvoltă în mare măsură prin practicile de 
socializare: discuții despre ce simt în anumite contexte de viață, exprimarea/ inhibarea unor manifestări 
emoționale, atitudinea față de conflicte etc. Mai mult, competențele emoționale influențează dezvoltarea 
competențelor sociale, deoarece în lipsa acestora nu se poate vorbi de inițierea și menținerea relațiilor cu 
ceilalți.  
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ROLUL FAMILIEI ŞI SOCIETĂŢII ÎN CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

EDUCATOARE. SCHREIBER ADRIANA 
GRĂDINIŢA P. N. 6 BOCŞA 

 
 Atunci când în familie soseşte un nou membru este un motiv de bucurie dar se deschide şi o nouă 

pagină de viaţă cu responsabilităţi, cu sacrificii dar şi cu bucurii, realizări şi clipe unice trăite în familie. De 
multe ori în perioada pe care un copil o petrece în familie părinţii se întreabă care este forma cea mai corectă 
de a forma deprinderi copiilor, de a se comporta corect în anumite situaţii, de a nu-l răsfăţa prea mult, de a-
i crea un simţ al măsurii.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii, care nu exagerează în cerinţe.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul care nu cunoaşte bunele maniere 
şi nu le respectă.  

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

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

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

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi grădiniţă, educatori 
cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 
instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 
probleme, pregătindu-l pentru şcoală şi mai apoi pentru viaţă.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii şi societatea –deci ,,Copii de azi sunt viitorul de mâine!”.  

BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE. IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 

 

PROF. ALEXANDRU SELYEM 

COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CAMPENI 
 

Educația a purtat și încă poartă un rol foarte important în societatea actuală, menirea acesteia fiind 

aceea de a înălța individul pe cele mai înalte culmi, de a-l duce pe o cale nobilă.  

Educația trebuie să se manifeste permanent în familie, cu fiecare oră și zi, astfel încât copilul să se 

deprindă cu ceea ce e bine și rău în această lume. Cu fiecare sfat primit, copilul mai urcă câte o treaptă în 

piramida educației, căci acela care are o educație solidă va ocupa un loc aparte în societate. Ambii părinți 

trebuie să contribuie la clădirea acestei baze a educației, aceasta având loc în primii șapte ani de viață ai 

copilului, atunci când acesta învață lucrurile elementare: să fie politicos și respectuos cu cei din jurul său, 

să facă diferența dintre rău și bine. De asemenea, copilului trebuie să i se ofere în familie sentimentul de 

protecție și siguranță, pentru ca acesta să simtă încă de mic că poate avea încredere în cineva, că poate ori 

de câte ori are nevoie, să apeleze la ajutorul celor din familie. Pentru ca acesta să poată lua în considerare 

ceea ce i se ’’predă’’ în familie, e nevoie ca părinții să fie parteneri egali în educația copilului, să se pună 

de acord în ceea ce-l privește. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, copilul va fi prizonier între două idei 

opuse, pierzându-se pe drum.  

Apropierea copilului de tot ceea ce înseamnă bine nu e una tocmai ușoară. Mai întâi, părintele trebuie 

să fie atent la comportamentul său în preajma copilului și să încerce cât mai mult să-i insufle acestuia 

sentimentul de bunătate, căci știm că ura și răutatea sunt cele care otrăvesc inima ființei umane și o împing 

pe aceasta în comiterea de fapte rele. Atunci când copilul părăsește cuibul părintesc, acesta pășește cu 

încredere într-o lume nouă cu marea convingere că doar-doar va reuși cu educația și buna creștere de acasă, 

să schimbe această societate mediocră. Acest lucru nu-i va fi ușor, deoarece vor interveni persoane gata să-

l corupă spre a face cu totul altceva decât ceea ce a învățat că e bine în familie. Aici intervine educația de 

acasă, care se va dovedi a fi solidă sau mai puțin solidă, depinde de individ.  

Așadar, educația nu este ceva ce dobândim peste noapte, peste o zi sau o săptămână, este ceva ce 

necesită timp, răbdare, iar individul trebuie să o deprindă de la cea mai fragedă vârstă.  
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 Se zice că familia e întâia școală a copilului, în timp ce școala e considerată adesea – în copilăria 

timpurie – a doua sa familie. Mai mult, auzim că familia este, totodată, mica biserică de acasă... Așadar, 
iată niște roluri multiple și serioase, atribuite instituției particulare, în care vine pe lume puiul de om. 
Importanța covârșitoare a familiei e vizibilă din vremurile de odinioară și se remarcă și în zilele noastre. E 
normal să fie așa, întrucât, datorită cutumei evurilor sau stării materiale a indivizilor, căminul originar era 
pentru mulți singura școală accesibilă sau posibilă.  

 Chiar și în zilele noastre, în diferite zone de pe glob, școala e un lux – din motive de discriminare pe 
criterii de sex, religie, avuție, castă, etc. Și la noi asistăm, din păcate, la fenomenul traumatizant al 
nefrecventării sau părăsirii timpurii a școlii, din cauza sărăciei sau a sărăciei duhului ( iar urmările grave 
ale fenomenului se simt tot la... școală). De aceea familia e atât de importantă, căci ea oferă primele repere 
de orice fel copilului – de la primele îmbrățișări, senzații tactile, auditive, la întâiele zâmbete, grimase, până 
la lecțiile de conduită, care privesc situații de viață variate.  

 Familia inițială e cel mai complex univers al individului, un izvor din care el va simți nevoia să se 
adape mereu direct (prin frecventarea ei la orice vârstă) sau indirect ( prin apelarea constantă la memoria 
afectivă). Celelalte destinații de formare și desăvârșire a lui ( precum școala, locul de muncă, mediul social 
apropiat ori mai larg ) sunt temporare, corespunzând etapelor sale de viață și sferei de interes. Nu de puține 
ori, atitudinea și acțiunea subiectului uman în aceste medii diverse, exterioare vieții de familie, vor oglindi 
experiența cristalizată acasă, în propriul cuib. Și, astfel, constatăm ușor că, în cele mai multe cazuri, adultul 
cu o copilărie furată, provenind dintr-o familie incompletă ( din varii motive), încercat de viață, se manifestă 
ca o ființă incompletă, chiar defectă. Dragostea zidită în suflet de copil e cea care îl va urmări pe acesta pe 
tot parcursul vieții, întărindu-l constant.  

 Revenind la cei 7 ani de acasă ( care sunt, conform sistemului de accedere în școala primară 
românească, 6 în zilele noastre), rolul lor în devenirea ființei umane e covârșitor, deoarece acasă:  

 Înveți să relaționezi întâia oară; 
 Înveți să simți și să gestionezi sentimente și trăiri diverse; 
 Înveți ierarhia din societate, observând rolurile membrilor familiei și rudeniilor; 
 Înveți să ierți, să crezi în tine și în celălalt, să speri, să iubești, să fii blând cu Creația Divină ( sau 

nu, în funcție de exemplele de bună/ rea practică); 
 Înveți să accepți îndatoriri specifice vârstei și să te bucuri corect de drepturile tale; 
 Înveți competiția, colaborarea, cooperarea, iar în timp, exersând la școală relaționarea cu ceilalți, 

să le preferi pe ultimele două; 
 Înveți că intotdeauna există o zi de mâine pentru a fi mai bun, a face mai bine; 
 Înveți să fii OM! 
Câte alte lucruri mai pot fi enumerate... Familia normală, funcțională, plină de afecțiune e cel mai de 

preț dar pentru puiul de om, dat de Dumnezeu, și cel mai mare sprijin pentru școală!  
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IMPORTANȚA CELOR "7 ANI DE ACASA" 
 

SERBAN CORNELIA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului".  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât 
nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La 
această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. 
Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă 
trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur 
pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". 
Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. 
La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, 
mulţumesc, la revedere iar copilul invață prin imitație.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său, apreciază recompensele, dar conştientizează şi semnificaţia pedepsei. De asemenea, 
acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, 
la grădiniţă.  

A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele 
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. 
Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care 
copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să i se dezvolte mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Trebuie încurajat să se exprime, lăsat să termine ce are de spus şi nu trebuie să i se 
facă observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

Deci, cât de importați sunt cei "7 ani de acasă"? 
  

2017

 



BIBLIOGRAFIE 
https: //jurnalul. antena3. ro/viata-sanatoasa/sanatatea-copilului/cei-7-ani-de-acasa-317519. html 
Psihologie generală - Andrei Cosmovici, Editura POLIROM, Iași 1996 
Psihologie școlară - Andrei Cosmovici și Luminița Iacob, Editura POLIROM, Iași 1998 

2018

 

https://jurnalul.antena3.ro/viata-sanatoasa/sanatatea-copilului/cei-7-ani-de-acasa-317519.html


CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

SERBAN ELENA LAVINUTA 
SCOALA GIMNAZIALA TOMA ARNAUTOIU NUCSOARA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ! 

 
PROF. INV. PRESC.: ŞERBAN MARIA MIRELA 

 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NUCSOARA 
 
 ,,Copilăria e o lume aparte;pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din 

ea, dimpotrivă una reală şi plină de armonie’’ (Eugen Heroveanu) 
 
Expresia „cei şapte ani de-acasă!“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume.  
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care parinţii o oferă copiilor în prima parte a 

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

şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.  

Primii şapte ani de viaţă pot fi numiţi drept o ,,carte de vizită’’ a copilului care îl va însoţi pentru tot 
restul vieţii. Ei pot fi decisivi în modul cum se integrează în societate precum şi în modul cum îşi însuşeşte 
valorile moral-civice.  

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

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social.  

 Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 
exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul 
moral-spiritual al acestuia. Ea este cea care oferă copilului primele infor-maţii cu privire la lumea ce-l 
înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi 
dorinţelor sale.  

În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor şapte ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, 
toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se 
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară şi mai apoi la şcoală educaţia copilului se împarte între familie, 
dascăli şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să 
completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe 
copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei şapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.   
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 NORME SI VALORI ESENTIALE PENTRU SUCCESUL VIITORULUI 

COPILULUI 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, MARIANA SERBAN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFANTUL NICOLAE”, VINATORI 

JUD. GALATI 
 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie.  

În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica ambientală a restaurantului, aleargă prin sală 
şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi paharul cu vin al mamei, îi pune piedică 
chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”.  

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  
 Salutul - este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
  Comportamentul în public - Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, 

la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
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 Comportamentul cu prietenii - Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

  Înţelegerea normelor sociale - Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

  Manierele la masă - O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

  Recunoaşterea greşelilor - „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a 
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

  Tact şi toleranţă - Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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FAMILIA ȘI ROLUL EI ÎN FORMAREA  
PERSONALITĂȚII COPILULUI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘERBAN MARILENA SIMONA 

LICEUL TEORETIC „RADU VLĂDESCU” PĂTÂRLAGELE, JUD. BUZĂU 
 
 Dezvoltarea personalității copilului are loc în prezenta și sub influența a trei mari grupe de factori 

determinanți, care se află într-o relație de interdependență și care, în proporții diferite, pun în valoare 
anumite aspecte ale personalității.  

 Cele trei grupe mari de factori sunt: ereditatea, mediul și educația. În actul de educare a copilului, 
familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece în ordinea firească a lucrurilor, 
educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că "în familia și pe genunchii 
mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter". În familie, copilul își face 
pregătirea pentru viață. Contribuția familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic și scade pe 
măsură ce etapele de creștere înaintează pe treptele superioare ale ontogenezei. Familia contribuie la 
satisfacerea trebuințelor copilului încă din primii ani de viață, oferindu-i modele de comportament, de 
comunicare, contribuind pregnant la socializarea copilului, la dezvoltarea conștiinței și a conduitelor 
morale. Relațiile copilului cu familia sunt de durată, consistente, fundamentate pe legături afective care au 
la baza căldura căminului și înțelegerea.  

 Familiile dezorganizate au o influență haotică, fluctuantă. Familia are datoria de a facilita 
socializarea copilului și adaptarea acestuia la condițiile impuse de societate, fiind prima colectivitate umană 
caracteristică omului și absolut necesară devenirii umane.  

 Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie 
precedând-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu 
trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială, 
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, 
iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent 
educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihica a 
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta vârsta, rolul exemplului este foarte 
important.  

 De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre 
lume și viață, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin 
comunicarea continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic 
instrument al dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor 
corecta vorbirea, le vor îmbogăți vocabularul, ii vor învăța sa se exprime corect și coerent. Însușirea vorbirii 
de către copiii cu cei din jur. Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al 
dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la 
originea lucrurilor din jur. În familie copiii își însușesc primele cunoștințe, își formează primele reprezentări 
și dobândesc experiențe morale. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este "bine"și ce 
este"rău", ce este "permis"și ce este "interzis". Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, 
iar pentru altele sunt dojeniți de către părinți.  

 Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie. Deprinderile 
de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost 
crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au 
dat prin atitudinile și faptele lor de conduită. Unii părinți nu înțeleg că adesea copilul este incorect nu pentru 
ca ar vrea sa se abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de experiența 
morală necesară, nu cunoaște cerințele față de comportarea lui.  

 În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. Ceea 
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei, 
dragostea părintească rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții 
și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele 
lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copiii, le poarta de grijă, 
muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie să fie 
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oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, 
nu se bucură de nici un fel de respect și autoritate în fața acestora.  

 Experiența educației în familie arată că acolo unde copii sunt scutiți de orice fel de griji si eforturi, 
ei devin egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții, se înstrăinează de ei și nu le dau o mana de ajutor atunci 
când se întâmplă să treacă prin unele încercări. O problemă aparte a educației în familie o constituie copilul 
unic. Nu e de mirare că părinții concentrează toata grija și dragostea asupra singurului lor copil. Dar această 
dăruire afectivă pe deplin explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional. Părinții sunt datori să-i 
găsească copilului tovarăși de aceeași vârstă cu el. Ei nu trebuie sa-l „acopere", să-l silească să-și petreacă 
timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alți copii, înseamnă a-l lipsi 
de bucuriile vieții. Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, daca nu se 
dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii.  

 Având în vedere că anii copilăriei sunt și anii grădiniței, specificul muncii educative din grădiniță 
presupune și organizarea unor activități cu familia copiilor, nu fiindcă aceasta ar căuta să se sustragă de la 
îndeplinirea atribuțiilor sale educative, ci și pentru că de foarte multe ori nu știe sau nu poate să se facă 
acest lucru în condiții corespunzătoare. Rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea condițiilor de viață 
pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educația și instrucția 
copilului și un continuator al cerințelor impuse de practica educațională instituționalizată.  

 În acest sens, am amenajat în clasă un colț al părinților în care am așezat cărți de specialitate "Mama 
si copilul", "Mama învață să mă îngrijești", "Cum se produc schimbările în educația copilului", "Prevenirea 
violenței în familie", "Alcoolul-dușmanul familiei", precum și reviste culinare, de moda, etc. Toate acestea 
au presupus o implicare activă a părinților alături de copii și învățătoare.  

 În concluzie, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioasă a tuturor capacităților fizice, 
mintale și afective ale copilului, trebuie să canalizeze interesul și înclinațiile și sa-l ajute să-și formeze 
încetul cu încetul adevărata lui personalitate.  
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LES PARENTS ET LEUR ROLE DANS LA FORMATION ET LE 
DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITE DE L'ENFANT 

 
ȘERBAN MIHAELA,  

COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU IOAN CUZA, SUCEAVA 
 
 De la naissance jusqu'à ce qu'il puisse prendre des décisions seul, l'enfant est soumis aux influences 

familiales. Pendant l'enfance, le principal moyen de former l'enfant est la famille. L'environnement familial 
occupe une place centrale dans l'évolution de l'enfant, de l'immaturité à la maturité. Ludtefan Ludwig Roth 
dit qu'un enfant se sent chez lui quand il est lui-même. Et il ne peut en être ainsi que lorsqu'il est dans son 
environnement familial, habitué à ses conditions de vie, aux membres de sa famille, à ses affaires (Ionescu, 
Bocoș, 2009).  

Pendant la période préscolaire, l'enfant est très dépendant de ses parents, ils conduisent donc tous 
l'enfant à ce qu'ils pensent être le mieux pour lui. Les actions de la vie courante d'un enfant sont 
constamment réalisées par l'influence formatrice des parents. Cette influence des parents sur l'enfant est 
très forte, car elle repose sur l'affection naturelle entre eux. Un enfant est d'abord attaché à ses parents, c'est 
pourquoi leur absence ou leur manque d'affection, ainsi que leur indifférence, peuvent conduire à de graves 
troubles du caractère. Bien sûr, les parents sont les premières et les plus importantes personnes qui jouent 
un rôle particulier dans la formation de la personnalité de l'enfant.  

La première personne intermédiaire de l'enfant avec le monde est la mère, la seconde étant le père. 
Dans les relations avec les parents, le petit connaît les premières relations humaines. L'amour parental se 
réfère à l'échange affectif entre parents et enfants. Si l'amour est insuffisant ou même absent, l'enfant devient 
malheureux, renfermé sur lui-même, réservé, triste, se sentant abandonné. Au contraire, lorsque cet amour 
est excessif ou se présente sous une forme exagérée, il devient nuisible et l'enfant acquiert des attributions 
inadéquates: il devient trop lâche, changeant les rôles entre lui et les parents, devient trop confiant, s'imagine 
que ses parents sont ses héros. Les parents, et en général la famille, représentant les «graines» de notre 
société, ont pour mission d'assurer le développement moral et physique de l'enfant. Ce ne sont pas les 
parents qui dépendent non seulement de la maturation psychique de l'enfant, mais aussi de la manière dont 
ils l'éduquent, de la manière dont ils gèrent leur vie affective et de la façon dont l'enfant évoluera à l'avenir.  

L'éducation des enfants admet parfois une influence héréditaire. En bref, cela pourrait être compris 
par l'exemple offert par Cajal Marco, à savoir qu'un enfant élevé dans le besoin et le besoin, dans un 
environnement de terreur, ne peut pas atteindre une personne pleine de courage, de confiance et d'initiative. 
La même chose se produit avec un enfant adulte "plein", à qui tous les souhaits sont exaucés, il ne peut pas 
entrer dans l'avenir dans un environnement social dépendant des normes sociales élémentaires. En ce sens, 
ce sont les parents qui préparent l'enfant à la vie.  

Au sein de la famille, les principales compétences, les premiers principes de vie et la connaissance 
de la réalité se forment. Dans l'enfance, le plus important est la relation entre le développement du langage 
et l'environnement familial, à travers laquelle l'enfant développe sa pensée. En plus de ce que propose 
l'école, la télévision, le cinéma, la bibliothèque, la rue, le groupe de jeu, etc., elle ajoute également ce qu'elle 
reçoit de la famille, des parents, à savoir la socialisation ou la communication qui est un élément très 
important. Sa socialisation par la famille, sa formation pour l'adaptation à la vie sociale se réalise en 
corrélation avec le processus de développement de la personnalité multilatérale développée, besoin imposé 
par les caractéristiques de la société dans la phase actuelle de développement.  

Le problème le plus important de l'éducation qui réalise la formation de la personnalité de l'enfant à 
l'âge de l'enfance est celui de l'autorité. Selon J. M. Bochenski, l'autorité représente une relation entre trois 
termes. Ce sont: un porteur, un sujet et un domaine. Bochenski explique que le porteur possède l'autorité, 
le sujet est la personne pour laquelle le porteur a la dite autorité, et le domaine est bordé par la multitude 
de problèmes dans lesquels le porteur détient l'autorité par rapport au sujet (Stan, 2018). On peut donc dire 
que ce n'est que par l'autorité que l'on peut s'imposer devant un enfant. En tant que parent, on donne 
principalement de l'amour, de la compréhension, mais sans autorité dans certaines situations, aucun 
problème n'est résolu. Un enfant est tenté d'essayer son parent, de subir de nombreux tests, de voir s'il lui 
est accordé une liberté totale ou une liberté avec certaines limites.  
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Un enfant se souvient avoir rencontré l'autorité du parent et conclut que ce sont les parents qui tiennent 
leur destin entre leurs mains et déterminent leur succès ou leur échec dans la vie (Stan, 2018). Par 
conséquent, ils sont souvent tentés d'imiter leurs gestes, leurs actes, formant ainsi leur adaptation. Parce 
que l'enfant est très réceptif aux influences positives et négatives qui s'exercent sur lui, il a besoin d'être 
préparé et modélisé, dans une large mesure, au sein de sa famille, en particulier, ses parents, ce qui l'aide à 
connaître à la fois un univers affectif, ainsi que social 

 
Bibliografie  
1. Bătrînu, Emilia, Educația în familie, Editura Politică, București, 1980. Bocoș, Mușata-Dacia, 

Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice, Editura Polirom, București, 2013.  
2. Cottraux, Jean, Terapiile cognitive. Cum să acționăm asupra propriilor gânduri, Traducere de 

Sergiu Ciocoiu, Editura Polirom, București, 2003. Dolean, I., Dolean, D., Meseria de părinte, Aramis, Print 
srl, București, 2002. Ionescu, Miron, Bocoș, Mușata (coordonatori), Tratat de didactică modernă, Editura 
Paralela 45, București, 2009.  

 3. Mușu, I., Taflan, A., Terapia educațională integrată, Editura Pro Humanitas, București, 1997. 
Osterrieth, Paul A., Introducere în psihologia copilului, Traducere de Constantin Urmă, Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 1976. Stan, Emil, Autoritate și educație, Editura Polirom, Iași, 2018.  

 
 
 

2027

 



CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA! 
 

PROF. ȘERBAN RALUCA CRISTINA  
ȘCOALA GIMNAZIALA „PROF. ILIE POPESCU” ȘOTANGA 

 
„Școala cea mai eficientă este casa părintească, iar disciplina morală în familie constituie temeiul 

învățăturii unui om pe toată viața. ” (Pestalozzi) 
Din cele mai vechi timpuri, societatea a fost preocupată de preocupările pentru formarea individului 

spre esența condiției umane. Pentru a supravieţui, copilul este implicat din prima clipă a vieţii, în reţeaua 
de interacţiuni din grupul său social (familia și comunitatea de rude și vecini). Copilul este dependent de 
adulți, iar această dependență face ca el să polarizeze în mare parte interacțiunile sociale, intrând în centrul 
de atenție al grupului. Copilul începe să înțeleagă că el constituie ceva aparte în mediu, devenind conștient 
atât de sinele său, cât și de sinele celorlalți. Educația, ca cea mai importantă funcție socială a familiei, începe 
din primele momente ale existenței copilului și continuă până la deplina lui maturitate. Căldura afectivă pe 
care copilul o găsește în familie este condiția fundamentală a plămădirii unui fond sănătos al sufletului 
uman, iar autoritatea, pe care în mod normal părinții și-o capătă prin demnitate și exigență, este condiția 
cultivării respectului față de om și societate, sentiment pe care-l găsim la temelia celui mai autentic 
umanism.  

Pornind de la premiza că cele mai multe acumulări pe plan moral, cognitiv, afectiv şi voliţional au 
loc în «cei şapte ani de-acasă» se insistă asupra grijii, răspunderii şi preocupărilor pe care pot şi trebuie să 
le aibă părinţii pentru a facilita şi favoriza însuşirea şi consolidarea corectă, adecvată şi sistematică a celor 
mai importante cunoştinţe, priceperi, deprinderi, reguli, atitudini şi comportamente. Cea dintâi școală 
firească a omului este familia, viața de familie constituind fondul pe care se va clădi edificiul personalității. 
Familia pune bazele educației copilului. Această afirmație este impusă de viață observației banale și curente 
a fiecăruia. „Are – sau – n-are cei șapte ani de-acasă” nu vrea să exprime nimic altceva decât că aceste baze 
au fost bine sau greșit puse. Cel căruia i se adresează această observație cu semnificația ei negativă se simte 
tot atât de lezat ca și în cazul celei mai grave insulte. Este firesc, pentru că „cei șapte ani de-acasă” 
caracterizează nu numai pe omul privit ca o persoană singulară, ci mica și intima societate a familiei sale, 
în care a primit primele sfaturi, primele îndrumări, a trăit primele emoții, i s-au oferit primele perspective. 
Familia privită ca nucleu social influențează întreaga evoluție de viață a omului și-și pune amprenta cu 
evidență pe întraga sa personalitate. Familia se impune ca factor cu cea mai puternică influență asupra 
copilului prin continuitate, afectivitate și autoritate. Deprinderile joacă un rol foarte important în viața 
omului, unele din ele fiind folositoare, iar altele – dăunătoare. De aceea, părinții trebuie să contribuie în 
mod activ la formarea deprinderilor folositoare, prevenind în același timp formarea deprinderilor 
dăunătoare.  

De altfel, aceşti atât de invocaţi, lăudaţi sau blamaţi «cei şapte ani de-acasă», reprezintă blazonul cu 
care copilul pleacă în lume, zestrea care îl însoţeşte toată viaţa.  

Tot mai frecvent, copiii şi chiar tinerii sunt apostrofaţi cu sintagma «N-ai cei şapte ani de acasă!». 
Politeţea este «ceva» care se învaţă şi se învaţă uşor. Primele reguli de politeţe se învaţă de la părinţi şi 
bunici. Următoarele reguli sunt învăţate de la educatori, învăţători, profesori (diriginți). Toţi aceşti oameni 
dau copiilor sfaturi zilnic:  

„ – Spune «Bună ziua!» când te întâlneşti cu cineva cunoscut!„ 
 „ – Nu vorbi cu gura plină!”  
 „ – Pune-ţi batista la gură când strănuţi!” 
„ – Spune «Te rog!» când ceri ceva!” 
 „Educaţia este mai importantă decât hrana”. Învăţătorul trebuie să fie permanent orientat spre elev 

şi spre mediul socio-cultural, în care acesta se formează şi se dezvoltă, spre tendinţele schimbării societăţii 
în care elevul se va insera socio-profesional pentru a optimiza, dezvolta sau înnoi procesul educativ. K. D. 
Ușinski scria că „evaluând importanța deprinderilor și a îndemânărilor, educația își construiește pe 
acestea o clădire și o construiește solid. Numai deprinderea îi dă posibilitatea educatorului să introducă 
propriile principii în caracterul copilului, în sistemul lui nervos, în natura lui”. Școala îndrumă și ajută 
familia, pentru ca apoi să se poată sprijini pe rezultatele educației primite în familie. Școala poate fi 
considerată a doua familie a copilului. În ansamblul influențelor ce se exercită asupra copilului, școala 
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ocupă un loc central prin caracterul dirijat și organizat al acțiunilor ei, prin unitate și permanență. Părinţii 
sunt direct responsabili de educaţia copiilor lor. Indiferent de mediul de proveniență al copilului, cadrul 
didactic are obligaţia să finiseze această educaţie primită de la părinţi şi intitulată „cei şapte ani de-acasă”. 
Pentru dezvoltarea sa sufletească normală copilul trebuie să simtă dragostea părintească, căldura căminului 
familial. Această dragoste, ponderată, permite copilului să se dezvolte ca o individualitate echilibrată, ca 
un om capabil de o sociabilitate normală, cu o afectivitate bogată și bine adaptată împrejurărilor. „Copilul 
are nevoie de dragostea părintească așa cum planta are nevoie de căldura soarelui pentru a se dezvolta 
normal. ” (E. Fischbein) Dragostea faţă de copii reprezintă cerinţa esenţială, condiţia de nelipsit în 
asigurarea eficienţei, calităţii şi progresului în întregul şi complicatul demers instructiv-educativ, în 
realizarea optimului pedagogic. Reuşita şi eşecul şcolar al elevului sunt asociate în majoritatea cazurilor cu 
profesionalismul cadrelor didactice.  

 „Educaţia este un lucru gingaş. Când duce la rezultate bune, ea n-a fost decât luptă şi grijă, când 
nu reuşeşti, durerea nu mai cunoaşte margini”, afirma Democrit. Şcoala oferă copilului elemente pentru 
constituirea propriului său model de viaţă prin activitatea faţă de valori, fermitatea moralităţii în societate 
şi conduita elevată manifestată în relaţiile cu semenii săi.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, SUZANA ȘERBAN 
 
 Se spune că acei ”șapte ani de acasă” reprezintă pașaportul care te va însoți oriunde te vei îndrepta 

în viață. De aceea, noi ca părinți ar trebui să modelăm comportamentele copiilor noștri, dându-le exemple 
potrivite. După modelul parental își vor crea și ei propriul comportament, propiile atitudini.  

 Educația începe în sânul familiei- primul și cel mai important mediu și factor educativ. Atât mama, 
cât și tatăl trebuie să fie alături de copil în călătoria sa prin lume, să-l ajute să se integreze, să îi explice de 
ce este important să aibă o anumită conduită într-un anumit moment sau ce fel de atitudine poate fi adoptată 
într-o anumită situație.  

 Fiecare copil își dorește să fie acceptat pentru ceea ce este și nu pentru ceea ce ne-am dori noi să 
devină.  

 Cunoaștem faptul că, la baza comportamentelor potrivite/nepotrivite stau nevoi pe care le au copiii, 
nevoi care sunt împlinite sau nu, la un anumit moment. Așadar, când ne confruntăm cu o situație în care al 
nostru copil/elev are un comportament necorespunzător, ar trebui să ne gândim la nevoia sau motivul care 
l-a declanșat.  

 Din câte am observat, atât la elevii mei cât și la propiii mei copii, cel mai important lucru este să ne 
conectăm efectiv la trăirile lor. Stabilind o relație afectivă bună cu ei, vom putea comunica mult mai bine. 
Doar dacă suntem receptivi la nevoile lor, în loc să ne gândim doar la ceea ce ”trebuie” făcut, vom putea 
avea impact asupra lor. Este important să ai impact asupra copilului tău decât să îți dorești să deții controlul 
asupra tuturor situațiilor. Baza unei dezvoltări sănătoase a copilului este rezultatul confruntării cu situațiile 
așa cum apar /sunt ele, adică este rezultatul unei bune conectări.  

 Intrarea în mediul instituționalizat oferă copilului posibilitatea continuării procesului educativ. Sub 
îndrumarea cadrului didactic, el își va îmbogăți bagajul de cunoștințe și nu numai. Acesta va continua ceea 
ce părinții au început sau ar fi trebuit să înceapă acasă – înfrumusețarea celor ”șapte ani de acasă” - ajutând 
copilul să dobândească atitudini, să-și formeze comportamente potrivite. Având ”cei șapte ani de acasă”, 
copiii se vor adapta mai ușor la mediul școlar și nu numai.  

De asemenea, datoria noastră ca și cadre didactice este să ne cunoaștem foarte bine elevii. Este potrivit 
să descoperim răspunsurile la următoarele întrebări: ”Cine este acest copil?”, ”Cu ce îl pot ajuta ca să 
evolueze?”, ”Ce resurse pot folosi?”, ”Care este bagajul său emoțional?”. Găsind răspunsurile corecte la 
aceste întrebări, ne asigurăm conectarea reală cu elevii și, în felul acesta procesul de ”modelare” devine 
mai ușor și mai eficient.  

 Problema care apare deseori este ”bagajul” redus al celor ”șapte ani de acasă”, dacă ținem cont că 
elevii care intră în clasa pregătitoare pot avea vârsta chiar de 5 ani și jumătate- șase ani sau dacă ne gândim 
la timpul pe care părinții nu îl au sau nu și-l găsesc pentru a-l petrece cu propiul copil.  

 Consider că este extrem de important să petrecem timp efectiv și de calitate cu ai noștri copii pentru 
a putea crea o relație bazată pe acceptare reciprocă, încredere și atașament. În acest fel îi pregătim pentru 
integrarea eficientă în societate.  
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EDUCATIA IN FAMILIE CEI SAPTE ANI DE ACASA! 
 

PROFESOR, ŞEUCALIUC VERONICA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CANDESTI, BOTOSANI 

GRADINITA NR. 1 CANDESTI 
 
Cheia succesului pentru adaptarea unui copil în societate o reprezintă educaţia, bunele maniere, 

regulile morale şi il fac pe acesta să se descurce cu uşurinţă în relaţiile cu cei din jur. Pentru ca acest start 
să fie bine făcut este necesar să nu lipsească o relaţia afectivă dintre părinţi şi copil, de specificul de 
dezvoltare al copilului, de valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmit copilului. Formarea 
personalităţii, a comportamentului copilului până merge la şcoală şi educaţia pe care o primeşte de la părinţi, 
are loc în primii şapte ani de viaţă adică în ,,cei şapte ani de acasă ,,. Copilul care e bine crescut, care ştie 
să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii spunem 
că are şapte ani de acasă.  

Astfel, când unui copil i se acordă atenţie, se simte iubit, apreciat de către părinţi, şi dacă părinţii sunt 
preocupaţi de ceea ce face, el va percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Relaţia afectivă cu 
părinţii stă la baza formării unui comportament pozitiv al copilului. Atunci când un copil este înconjurat cu 
dragoste, îi permite acestuia să aibă mai multă încredere în forţele proprii şi să se dezvolte corespunzător, 
să se simtă protejat, în siguranţă, iubit îi creează deschidere spre învăţare şi asumarea regulilor de 
comportament. Educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe încredere şi iubire, face ca regulile 
să fie acceptate cu uşurinţă, pentru că un copil înţelege lumea înconjurătoare în mod diferit de la un an la 
altul. Empatia, capacitatea de a înţelege sentimentele celuilelt, este una din primele lecţii pe care părinţii o 
dau, atunci cândse adaptează sentimentelor copilaşului, apoi acesta învaţăsă aibă o reacţie de empatie, să-
şi recunoscă, domolească sau stăpânească sentimentele. Aşa se dezvolta inteligenţa emoţională, care îi 
sporeşteabilităţile de a trata sentimentele care apar în cadrul relaţiilor interumane. Devin mai sociabili, mai 
afectuoşi, mai puţin tensionaţi. De la doi ani copilulului i se va arăta cănd şi unde se spun formulele de 
politeţe iar acesta învaţă prin imitaţie de la cei din jur.  

Este momentul propice pentru a se familiariza cu bunele maniere, cum ne comportam în parc, la 
cumpărături, la aranjatul mesei, la grădiniţă, în vizită. Bunele maniere nu se învaţă într-o zi, este la fel ca 
atunci când rostogolim un bulgăre de zăpadă, e mic la început dar prinde contur în fiecare zi, iar cele mai 
bune exemple se întâmplă în familie. Copilul trebuie încurajat să se exprime, să spună ce are de spus, să 
poarte o discuţie cu copiii de aceeşi vârstă, să intervină în discuţii, să vorbească la telefon. Un an mai târziu 
acesta este conştient când face un lucru bun şi când face un lucru rău, este capabil să împartă ce are cu cei 
din jur, este atent şi la reacţiile părinţilor faţă de comportamentul său, dacă i se acordă sau nu atenţie, 
primeşte cu placere recompensele dar şi conştientizează ce înseamnă pedeapsa.  

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Exemplele din familie, cele bune, pot influenţa comportarea lui psihică. Educaţia 
copilului trebuie în aşa fel orientată încât el însuşindu-şi modul de acţiune al părinţilor, să meargă după el 
în viaţă. Un rol important în această perioadă îl au jocurile şi jucăriile. Părinţii nu trebuie să admită stricarea 
jucăriilor, ruperea şi murdărire lor, deoarece aceste atitudini pot obişnui copilul cu dezordinea şi lipsa de 
igienă, iar în jocurile colective să nu admită certurile, expresiile urâte, purtarea nedisciplinară. Sunt 
favorizate jocurile în care copilul are un comportament civilizat, şi să joace roluri de oameni a căror purtări 
sunt demne de urmat. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. Personalitatea copilului începe să se manifeste de la vârsta preşcolară.  

Ambianţa familială poate influenta temperamentul copilului. Dacă în familie este bună înţelegere şi 
veselie, temperamentul copilului va lua un aspect calm şi de bună dispoziţie. Când copilul este mic este 
mai influenţat de mamă, după cinci ani, tatal trebuie să intervină prin autoritatea lui mai activ, copilul 
înregistrând în mod subconştient toate stările lor sufleteşti. Părinţii trebuie să aibă grijă să nu prezinte în 
culori negre greutăţile vieţii. Dacă un copil aude un părinte cântând, prin imitaţie va încerca şi el să 
fredoneze. Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul în familie, adică trăieşte faptele părinţilor 
şi modelele din spatele frazelor ce i se spun. În zilele noastre părinţii îşi educă copiii prin: principii, ordine, 
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atribuiri, porunci, contraporunci, programe şi permisiuni. Copilăria reprezintă o şansă unică pentru lecţiile 
emoţionale, oaze de oportunităţi pentru părinte de a fi mentor şi antrenor în dezvoltarea inteligenţei 
copilului său.  

Exemplele sunt mai folositoare decât discursurile sterpe pentru formarea ,,celor şapte ani de acasă,,. 
Dobândirea elementelor emoţionale fundamentale se face treptat, şi apoi se dezvoltă şi se întăresc, 

devenind abilităţi de relaţionare şi sporind capacităţile fizice şi emoţionale.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. PTR. INV. PREȘCOLAR SGAIBA ADRIANA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF. SGAIBA LIVIU 

 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  
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“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
 ,,Procedee de îmbunătățire a comunicării între părinți și copii”, Bakker I, Janssen H, București, 1998.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
 

2035

 



CUVINTE MAGICE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ȘICA LILIANA ADRIANA 
GRĂDINIȚA PP 38, TIMIȘOARA, JUD TIMIȘ 

 
Motto:  
Soarele, cât e de Soare,  
Obiceiuri bune are:  
Când în zori și-arata fața 
Zice: "Bună dimineața!" 
Pomii încă-s somnoroși.  
Dar răspund politicoși,  
Plini de rouă sclipitoare:  
- Bună dimineața, Soare! 
Când trec norii din greșeală 
Peste-a soarelui beteală,  
Spun: "Să mă scuzați, vă rog!" 
Și-o iau repede din loc.  
Obosit de colindat,  
Soarele nu s-a culcat; 
Înainte să apună 
Dânsul zice: "Noapte bună!" 
 
Formula „Cei șapte ani de acasă!” nu s-a referit niciodată la faptul că un copil și-a petrecut primii 

șapte ani din viață lângă familia lui, ci la educația pe care a primit-o.  
Deprinderile de comportament, stima de sine, atitudinea față de ceilalți, se formează în acești ani. Cea 

mai importantă educație a unui copil are loc în interiorul familiei, de aceea este important să îi învățăm pe 
cei mici, încă de la cele mai fragede vârste, reguli de comportament în societate, precum și cu ceilalți 
membri ai familiei.  

Părinte ar trebui să își învețe copilul că este deosebit de important: să salute orice persoană cunoscută 
pe care o întâlnește, să spună de fiecare dată vă rog atunci când cere ceva și mulțumesc când a primit ceea 
ce și-a dorit.  

Anumite cuvinte rostite în momentele potrivite sunt cu adevărat „magice“. Ele aduc fericirea și 
bucuria celor cărora le sunt adresate, mai ales dacă sunt spuse din toată inima. Aceste cuvinte nu sunt doar 
simple formalisme impuse de regulile de politeţe, ci sunt cheile potrivite ce pot deschide „uși“ către cei din 
jurul nostru. „Mulțumesc!“, „Te rog!“, „Pardon!” etc. spuse la momentul potrivit, pot face adevărate 
minuni.  

Și în mijloacele de transport în comun, un copil trebuie să dea dovadă de politețe și de bună creștere 
atunci când oferă locul său unui bătrân sau unei persoane infirme.  

O altă regulă de bună creștere spune să nu aruncăm nimic pe jos și să ținem asupra noastră gunoiul la 
cel mai apropiat coș de gunoi.  

Când se așază la masă, copii trebuie să spună poftă bună, să nu vorbească în timpul mesei, să țină un 
șervet în poală și să se șteargă cu el la gură de câte ori este necesar. Iar dacă are nevoie de ceva aflat în 
capătul celălalt al mesei să nu se întindă după respectivul obiect, ci să roage pe cel care se află cel mai 
aproape să i-l înmâneze.  

Când sunt în vizită la prieteni să le mulțumească părinților acestora, la plecare, pentru buna primire 
și pentru timpul petrecut acolo.  
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Odată ce deprind încă de la vârste fragede aceste formule de politețe, se vor comporta în aceeași 
manieră și atunci când vor deveni adulți.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
SIMONA EPURE - Cuvinte magice, EDITURA SIGMA, 2007.  
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OPȚIONAL- „CEI 7 ANI DE ACASĂ!” 
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR  

 
PROF. INV. PREȘC. SICOE IOANA MARIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 
 „PITICOT”, CÎMPENI, JUDEȚUL: ALBA 

 
Nr. 
crt.  

Tema activităţii şi mijlocul de realizare Strategii 

1 “Ce înseamnă să avem un comportament politicos?” 
(discuţii libere) 

Conversaţia  
Explicaţia 

2 “Un copil politicos!” 
(memorizare) 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Explicaţia 

3 “Cuvântul fermecat!” 
(lectura educatoarei) 

Povestirea 
Conversaţia 
Imagini 

4 “Poftim cu drag la masă!” 
(joc exerciţiu) 

Explicaţia 
Exerciţiul 
Veselă 

5 “Primim musafiri” 
(joc de rol) 

Explicaţia 
Jocul 
Conversaţia 

6 “E ziua prietenului meu!” 
(joc exerciţiu) 

Conversaţia 
Explicaţia 
Jocul 

7 “Vizită”, de I. L. Caragiale 
(lectura educatoarei) 

Povestirea 
Conversaţia 

8 “Cum mă comport la grădiniţă?” 
(convorbire) 

Conversaţia 
Explicaţia 

9 “Politeţea la masă” 
(lectură după imagini) 

Conversaţia 
Explicaţia  

10 “Gândăcelul!” 
(memorizare) 

Exerciţiul 
Conversaţia 
 

11 “Confecţionăm felicitări pentru cei dragi!” 
(activitate practică) 

Exerciţiul 
Explicaţia 
Demonstraţia 

12 “Aşa da, aşa nu!” 
(joc didactic) 

Conversaţia 
Exerciţiul 
Jocul 
Planşe ilustrative 

13 “Politeţea în mijloacele de transport!” 
(joc didactic) 

Conversaţia 
Explicaţia 
Jocul 

14 “O faptă bună” 
(memorizare) 

Conversaţia 
Exerciţiul 

15 “Fapte bune, fapte rele” 
(scenetă) 

Explicaţia 
Jocul 

16 “Obiceiuri bune” 
(mrmorizare) 

Conversaţia 
Jocul 
Explicaţia 
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17 “Ce înseamnă să fii curat?” 
(convorbire) 

Braistorming 

18 “Murdărel şi Curăţel şi mulţi alţi copii la fel!” 
(lectura educatoarei) 

Povestirea 
Conversaţia 

19 “Ghici ghicitoarea mea!” 
(dezlegare de ghicitori) 

Conversaţia 
Ghicirea 

20 “Spune ce face!” Jocul 
Conversaţia 

21 “Fetiţa cu chibrituri” 
(lectura educatoarei) 

Povestirea 
Conversaţia 
Imagini cu scene din poveste 

22 “Iedul cu trei capre!” 
(dramatizare) 

Jocul 

23 “Când îmi cer scuze şi de ce?” 
(convorbirea) 

Conversaţia 
Explicaţia 

24 “Cum mă port la grădiniţă” 
(joc- exerciţiu) 

Conversaţia 
Jocul 

25 “Să ne comportăm civilizat!” 
(memorizare) 

Conversaţia 
Explicaţia 
Exeriţiul 

26 “Primim un telefon!” 
(joc de rol) 

Jocul 
Conversaţia 

27 “Supărarea Ralucăi!” 
(povestire) 

Povestirea 
Conversaţia 
Imagini din poveste 

28 “Cine nu se spală!” 
(memorizare) 

Conversaţia 
Exerciţiul 

29 “La teatru” 
(convorbire cu suport intuitiv) 

Conversaţia 
Imagini 

30 “Greşeala Cuminţicăi!” 
(lectura educatoarei) 

Carte cu poveşti 
Povestirea 

31 Evaluare finală! Exerciţiul 
Fişe 
Creioane colorate 

32 “Cine ştie răspunde!” 
(concurs) 

Conversaţia euristică 
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IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRESC. SIDOR SILVIA 
 GRADINITA NR. 2, ANIES, BISTRITA-NASAUD 

 
Natura umană, aşa cum afirma Pestalozzi, trebuie îndrumată, călăuzită, cultivată. Omul se naşte cu 

seminţele dezvoltării fizice, intelectuale şi morale. Pentru ca aceste forţe să nu rămână nedezvoltate, să se 
dezvolte prea lent sau contrar firii, împotriva umanităţii, e nevoie de educaţie. Educaţia este un fapt social 
şi individual în acelaşi timp. Raţiunea ei nu poate fi alta decât aceea de a produce modificări pozitive 
neîntrerupte în fiinţa fiecărui om. Schimbările survenite în viaţa interioară a omului se vor răsfrânge în mod 
firesc asupra grupului social din care face parte. Sensul, amploarea şi profunzimea acestor schimbări poartă 
pecetea momentului istoric în care se produc. Educaţia este, cu alte cuvinte, un proces de desfăşurare, cu 
particularităţi distincte de la un moment istoric la altul, după cum existenţa socio-umană, în ansamblul său, 
se află în continuă devenire.  

Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu 
problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil 
depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La 
începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, 
nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care 
copilul îşi desfăşoară aceste activităţi.  

Modelarea personalităţii, pregătirea omului pentru integrarea socială, în mod conştient, sistematic, 
organizat, se realizează în instituţii de învăţământ.  

Sistemul de învăţământ este principalul subsistem al sistemului de educaţie şi se defineşte ca 
ansamblu al instituţiilor specializate în proiectarea şi realizarea funcţiilor educaţiei prin conţinuturi şi 
metodologii specifice, organizate formal şi nonformal.  

Procesul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ şi este un 
ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de către educatori asupra educaţilor într-un 
cadru instituţional organizat, în vederea formării personalităţii acestora în concordanţă cu cerinţele idealului 
educaţional. Este cea mai înaltă formă de organizare şi desfăşurare a instruirii şi educaţiei, determinată de 
prezenţa educatorului ca persoană investită de societate şi pregătită în mod special pentru conducerea 
acestui proces.  

Procesul de învăţământ se organizează şi se conduce în baza unor norme, legi, teze, principii 
descoperite în practică şi generalizate de experienţa pozitivă a practicii educaţionale.  

Principiile nu sunt elaborate subiectiv, întâmplător, după dorinţele cuiva, ci pe temeiul cunoaşterii 
legilor funcţionării normale a predării şi învăţării. Ele izvorăsc din logica didactică, adică din logica 
organizării optime a învăţării. Învăţarea optimă presupune respectarea mai multor legi: legea organizării 
percepţiei, legi ale memoriei, uitării, exerciţiului, cauzei şi efectului, întăririi, asociaţiei, interiorizării.   

FFiieeccaarree  pprriinncciippiiuu  eexxpprriimmăă  aannuummiittee  cceerriinnţţee  ccaarree  rrăăssppuunndd  uunnoorr  nneecceessiittăăţţii  ppssiihhoollooggiiccee  şşii  ppeeddaaggooggiiccee,,  
pprriinn  rreessppeeccttaarreeaa  lloorr,,  pprroocceessuull  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ddoobbâânnddeeşşttee  tteemmeeii  şşttiiiinnţţiiffiicc,,  mmeettooddiicc,,  eessttee  ssiisstteemmiicc,,  aarrmmoonniiooss..    

PPrriinncciippiiuull  rreessppeeccttăărriiii  ppaarrttiiccuullaarriittăăţţiilloorr  ddee  vvâârrssttăă  şşii  iinnddiivviidduuaallee  aarr  ppuutteeaa  ffii  aassiimmiillaatt  pprriinncciippiiuulluuii  
aacccceessiibbiilliittăăţţiiii  şşii  eexxpprriimmăă  cceerriinnţţaa  ccaa  aaccttiivviittăăţţiillee  ssăă  ccoorreessppuunnddăă  vvâârrsstteeii  şşii  ppaarrttiiccuullaarriittăăţţiiii  ssaauu  iinnddiivviidduuaalliittăăţţiiii  
ccooppiilluulluuii..  PPrreeşşccoollaarriiii  ssee  aasseeaammăănnăă  îînnttrree  eeii,,  ddaarr  ffiieeccaarree  aarree  „„iissttoorriiaa””  lluuii,,  „„ddrruummuull””  lluuii  ccoonnccrreett..  PPeerrssoonnaalliittaatteeaa  
ffiieeccăărruuiiaa  ssee  ffăăuurreeşşttee  îînn  jjoocc,,  îînn  sscceennaarriiii  oorrggaanniizzaattee  ddee  eedduuccaattooaarree,,  ţţiinnâânndduu--ssee  sseeaammaa  ddee  ssttaaddiiuull  ddee  ddeezzvvoollttaarree  
aattiinnss  ddee  ffiieeccaarree  ccooppiill..    

CCooppiilluull,,  lluuaatt  ccaa  eennttiittaattee,,  ee  aacceellaa  ccaarree  „„ssppuunnee””  eedduuccaattooaarreeii  ccuumm  ssăă--ll  aajjuuttee  şşii  ssăă--ll  îînnddrruummee  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  
ddee  jjoocc..  CCuunnoossccâânndduu--ii  bbiinnee  iinnddiivviidduuaalliittaatteeaa,,  eedduuccaattooaarreeaa  îîll  ppooaattee  aannttrreennaa  ddiiffeerreennţţiiaatt  îînn  aaccttiivviittăăţţiillee  ccoommuunnee  şşii  
lliibbeerree..  ÎÎnn  aacceesstt  ffeell,,  îîii  „„pprrooccuurrăă””  ccooppiilluulluuii  bbuuccuurriiee,,  ssee  îînnllăăttuurrăă  ssuupprraassoolliicciittaarreeaa  ssaauu  ssuubbssoolliicciittaarreeaa,,  ssuunntt  
aannttrreennaaţţii  ccooppiiiiii  ccuu  llaaccuunnee,,  ccuu  ddiiffiiccuullttăăţţii,,  ccuu  îînncclliinnaaţţiiii  ssppeecciiaallee,,  eessttee  ffaavvoorriizzaattăă  ccaappaacciittaatteeaa  ddee  îînnvvăăţţaarree,,  ddee  
rreellaaţţiioonnaarree,,  ddee  ccooooppeerraarree  şşii  ccoommppeettiiţţiiee..    

EEdduuccaaţţiiaa  ttrreebbuuiiee  ffăăccuuttăă  ppoossiibbiillăă  ppeennttrruu  oorriiccee  ccooppiill,,  ppeennttrruu  oorriiccee  ppeerrssooaannăă  ccuu  ddiizzaabbiilliittăăţţii,,  aattââtt  îînn  ffaammiilliiee  
ccââtt  şşii  îînn  ggrrăăddiinniiţţăă,,  aacceeşşttii  ffaaccttoorrii  aavvâânndd  uunn  rrooll  hhoottăărrââttoorr  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  ssii  ssoocciiaalliizzaarreeaa  aacceessttoorr  ccooppiiii..    

ÎÎnn  ccaaddrruull  uunneeii  ggrrăăddiinniiţţee,,  cceeaa  mmaaii  iimmppoorrttaannttăă  rreellaaţţiiee  ddee  ccoollaabboorraarree  eessttee  aacceeeeaa  ddiinnttrree  ffaammiilliiee  şşii  
eedduuccaattooaarree..  AAcceeaassttăă  rreellaaţţiiee  aarree  ccaa  ssccoopp  aassiigguurraarreeaa  uunnuuii  ccaarraacctteerr  ppoozziittiivv  şşii  aa  ccooeerreennţţeeii  iinnfflluueennţţeelloorr  eedduuccaattiivvee  
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aallee  ffaaccttoorriilloorr  iimmpplliiccaaţţii  îînn  ffoorrmmaarreeaa  ccooppiiiilloorr,,  îînn  ffuunnccţţiiee  ddee  ccoonnssuullttăărrii  şşii  hhoottăărrâârrii  ccoommuunnee..  CCaalliittaatteeaa  aacceesstteeii  
lleeggăăttuurrii  eessttee  ddeeppeennddeennttăă  ddee  eexxiisstteennţţaa  nneevvooiiii  ddee  ccoollaabboorraarree  aa  ppăărriinnţţiilloorr  ccuu  ggrrăăddiinniiţţaa  ssaauu  ddee  ssttiimmuullaarreeaa  aacceesstteeii  
nneevvooii  ddee  ccăăttrree  eedduuccaattooaarree,,  ddaarr  şşii  ddee  ccoommppeetteennţţaa  şşii  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  ccuu  ccaarree  eedduuccaattooaarreeaa  ssee  aannggaajjeeaazzăă  îînn  
aacceeaassttăă  rreellaaţţiiee  ddee  ccoollaabboorraarree..    

AAnnggaajjaarreeaa  şşii  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  ffaammiilliieeii  îînn  eedduuccaaţţiiaa  ccooppiiiilloorr  eessttee  ffuunnddaammeennttaallăă  ppeennttrruu  rreeuuşşiittaa  
ppaarrttiicciippăărriiii  eedduuccaaţţiioonnaallee..  LLaa  oorriiccee  ccooppiill,,  ggrraadduull  ddee  iinntteerreess  şşii  ddee  ccoollaabboorraarree  aa  ppăărriinnţţiilloorr  ccuu  ggrrăăddiinniiţţaa  eessttee  cceell  
mmaaii  aaddeesseeaa  ddiirreecctt  pprrooppoorrţţiioonnaall  ccuu  rreezzuullttaatteellee  şşii  eevvoolluuţţiiaa  ccooppiiiilloorr..    

PPssiihhooppeeddaaggooggiiaa  mmooddeerrnnăă,,  cceennttrraattăă  ppee  ccooppiill,,  ssee  bbaazzeeaazzăă  ppee  ccoonnvviinnggeerreeaa  ccăă  ffaammiilliiaa  rreepprreezziinnttăă  
pprriinncciippaalluull  eedduuccaattoorr,,  aavvâânndd  ppootteennţţiiaall  mmaaxxiimm  ddee  mmooddeellaarree  aa  ppeerrssoonnaalliittăăţţiiii  ccooppiilluulluuii..    

CCaa  şşii  îînn  ccaazzuull  ccooppiiiilloorr,,  ffaammiilliiiillee  ssuunntt  ffooaarrttee  ddiiffeerriittee,,  nneecceessiittăăţţiillee  lloorr  ddee  aa  ffii  sspprriijjiinniittee  ssaauu  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  
ddee  aa  ooffeerrii  sspprriijjiinn  ssuunntt  ddiivveerrssee..  FFiieeccaarree  ffaammiilliiee  aarree  ppootteennţţiiaalluull  şşii  nneevvooiillee  ssaallee  uunniiccee  ccaarree  ttrreebbuuiiee  vvaalloorriizzaattee  
ccoorreessppuunnzzăăttoorr  ddee  ccăăttrree  ggrrăăddiinniiţţăă..    

IImmpplliiccaarreeaa  ddiirreeccttăă  aa  ppăărriinnţţiilloorr  îînn  lluuccrruull  eeffeeccttiivv  ccuu  pprreeşşccoollaarriiii,,  nnuu  ddooaarr  îînn  ccaalliittaattee  ddee  oobbsseerrvvaattoorrii,,  ccii  ddee  
ppaarrttiicciippaannţţii  aaccttiivvii,,  rreepprreezziinnttăă  uunn  ppuunncctt  iimmppoorrttaanntt  aall  pprrooggrraammuulluuii  eedduuccaaţţiioonnaall,,  aassiigguurrâânndduu--ssee  aassttffeell  
ccoonnttiinnuuiittaatteeaa  aacceessttuuiiaa  şşii  ppuunnâânndduu--ssee  bbaazzeellee  uunneeii  îînnvvăăţţăărrii  aauutteennttiiccee  şşii  eeffiicciinnttee..    
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 EDUCATIA IN FAMILIE 
 CEI SAPTE ANI DE ACASA !  

 (CONSILIERE PARIENTALA IN GRADINITA, EDITURA DIANA) 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR: SIGNEA GABRIELA 
 
 Familia are rolul cel mai important in formarea deprinderilor. Oglindaeducatiei pe care o oferaparintii 

copiilor reprezinta comportamentul copiilor in public. Trebuie sa i se repete copilului de mai multe ori ce 
are de facut. ”Nici o alta institutie, oricat de calificata, nu este atat de direct sensibila la exprimarea 
trebuintelor, la manifestarea slabiciunilor sau potentialului de dezvoltare al copilului, fiindca nici o alta 
institutie nu cuprinde fiinte legate de copil in mod atat de direct si atat de vital ca tatal si mama…. (P. 
Osterrieth) 

 In procesul educativ de formare a deprinderilor se contureaza mai multe etape de care parintii, ca si 
ceilalti factori educativi, trebuie sa se tina seama.  

Prima etapa consta in familiarizarea copilului cu obiectele necesare si cu denumirea lor(sapun, 
prosop, lighean etc). Acum se formeaza o imagine globala asupra actiunii si a obiectelor.  

 In etapa a doua, se explica si sedemonstreazaoperatiile in ordinea lor fireasca, se demonstreaza 
fiecare miscare in parte, iar copiii o imita. De exemplu, cand copilul invata cum se spalamainile, ii explicam 
pasii, respectandu-se succesiunea lor logica: ”Intai udam mainile, apoi le dam cu sapun… etc. ”Copiii imita 
miscarilefacute de educatoare, dupa care, pe rand, exerseaza.  

 Cea de a treia etapa o constituie formarea si consolidarea propriu-zisa a deprinderii. Copiilor le este 
cerut sa execute operatiile in succesiunea lor, dar sub supravegherea adultului.  

 In cea de a patra etapa, deprinderile se automatizeaza: aceasta este posibil dupavarsta de 5-6 ani. 
Deprinderea este formata cand toate operatiile se desfasoara normal, fara consum mare de energie si timp.  

 Etapa a cincea a formarii oricarei deprinderi o constituie perfectionarea ei. Este de fapt, faza formarii 
stereotipului dinamic, adica automatizarea actiunii.  

 In aceasta perioada este nevoie de prezenta si supravegherea adultului, deoarece deprinderile nu se 
pot realiza de la sine, ci este necesara perfectionarea lor continua, pana se ajunge la obisnuinta.  

 Pentru formarea si consolidarea oricarei deprinderi este necesar ca parintii sa tina seama de 
particularitatile de varsta si individuale ale copiilor, precum si de cele psihofizice. Caile si modalitatile de 
educare trebuie adaptate varstei si puterii de intelegere a acestora.  
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EDUCAȚIA ÎNCEPE ÎN FAMILIE CU CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SILAGHI CLAUDIA GEORGETA,  
ȘC. GIMN. NR. BOGEI, JUD. BIHOR 

 
 Familia este prima instituție de educație și are rolul cel mai important în formarea copilului, părinții 

fiind primii educatori din viața copilului. Educația primită de acesta până la vârsta de șapte ani este baza 
dezvoltării copilului din toate punctele de vedere. Bunul simț și buna cuviință se învață, părinții pot și 
trebuie să asigure copiilor lor calitățile definitorii ale personalității umane.  

 Educația unui copil nu constă numai în al învăța să scrie, citească și a fi un bun exempu la școală. 
Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare. Încă de la o vârstă fragedă, sub influența acțiunilor 
educative ale părinților, copilul își formează capacitatea de a comunica pe baza însușirii limbajului și a 
îmbogățirii vocabularului, dobândește cunoștințe importante despre lumea înconjurătoare, își formează 
deprinderi igienice, de comportare civilizată, de autoservire, de muncă, își asigură o viață afectivă 
importantă care-l stimulează și-i asigură activitatea. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se 
definească prin jocul imitațiilor, comparațiilor și îți însusește modele la care se poate referi în mod constant 
în devenirea sa ca adult.  

 O mare responsabilitate a părintelui este aceea de a-l învăța pe copil cum să se comporte în societate. 
Copilul trebuie obișnuit de mic cu bunele maniere, deoarece acestea îl duc la succesul lui social. Un copil 
bine crescut, adică cu „cei șapte ani de acasă”, care știe să salute, să spună „mulțumesc”, „te rog”, care se 
comportă cuviincios cu cei din jurul lui se descurcă mult mai bine în relațiile sociale și se va simți mult mai 
confortabil în prezența celorlalți decât unul cariua îi lipsesc cei șape ani de-acasă. Cea mai eficientă 
modalitate de a învăța și obișnui un copil cu bunele maniere este ca părinții să fie un model bun de urmat 
pentru el. Ca să educi un copil trebuie să fii tu însuți educat. Copilul învață să se comporte în mod civilizat 
în practica vieții de familie, în grădiniță, în școală în cadrul jocului, în relațiile cu ceilalți copii și cu oamenii 
„ mari”. În acest mediu, în comportarea de fiecare zi, el învață regulile relațiilor de conviețuire socială și 
implicit învață bunul simț și buna cuviință. Se impune, însă, ca acest mediu să fie purtător de valențe 
educative, să-i ofere copilului modele pozitive pe care să le urmeze, să le exerseze până ajunge la deprinderi 
de comportare demnă, civilizată.  

 În prima parte a copilăriei educația pe care părinții o oferă copiilor reprezintă oglinda „celor șapte 
ani de acasă”, bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente, atitudini. Oriunde te vei duce, nu uita să-
ți pui în valiză cei șapre ani de acasă. Cu astfel de bagaj, vei fi recunoscut de oricine, ca fiind înainte de 
toate: OM ! Această perioadă este perioada de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate 
foarte mare de acumulare, de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, 
limbaj. Stilul de viață al părinților, atmosfera din familie constituie mediul educativ al copiilor, aici găsind 
ei modele de comportare pe care le adoptă, și le trăiesc, le exersează până devin deprinderi și obișnuințe.  

 Faptul că ajutorul familiei se oferă într-o etapă în care copiii au nevoie de sprijunul continuu al ei și 
că viața familială poate oferi exemple pozitive, pentru toate laturile vieții, însoțite de înțelegere și 
bunăvoință, nevoia de afecțiune, îndrumare permanentă, entuziasmul și bucuria, colaborarea în toate, 
reprezintă „picătura” necesară creșterii și dezvoltării multilaterale a copilului.  

 Bunul simț și buna cuviință reprezintă valori morale cu caracter de sinteză, definitorii pentru profilul 
moral al omului, dimensiunea lor cuprinzând întregul comportament al omului de omenie și nu admit 
jumătăți de măsură. Ele se evaluează în mod categoric: există, ori nu există. De aceea pentru unii, pe bună 
dreptate, cei șapte ani de acasă reprezintă piatra de temelie a vieții pe viitor.  

 Educația sau, în sens contrar, lipsa de educație are implicații majore, enorme în viitorul fiecărei 
persoane. Este foarte ușor să identifici, pe stradă, în tramvai, în magazine, instituții, oameni care au fost sau 
nu educați la timp, în familie. Tineretul vede lucrurile cu totul altfel, chiar dacă părinții sau bunicii încearcă 
să le explice cum să facă deosebirea între bine și rău, frumos și urât.  

 Auzim tot timpul mame care dau sfaturi înțelepte precum: „Să te porți frumos și să nu superi pe cei 
din jurul tău ! sau „ Poartă-te frumos, cu toată lumea, că numai așa o să te aprecieze și pe tine, și pe mine 
!” dar, din nefericire, mai sunt și replici din partea unor părinți precum: „ Lasă-l, e prea mic, nu știe el!, „ 
O să învețe când va merge la școală !”. Aceste scuze, pentru purtarea neadecvată sau dezvoltarea 
neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului sunt greșelile pe care le fac părinții în primii ani de viață ai 
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copilului. Există la unii părinți obiceilul de a oferi copiilor nu numai strictul necesar, ci și de a le îndeplini 
toate dorințele – chiar și atunci când este vorba de manifestarea unor capricii dorind să compenseze lipsurile 
copilăriei lor.  

 S-a spus de multe ori, că oamenii sunt ceea ce au învățat. Și oamenii învață aproape totul: să 
gândească, să simtă, să dorească, să efectueze anumite meserii și să intre în relații cu alții. Dar, de apeciat 
nu-i apreciem după cele ce au învățat, ci după manifestările lor. Cei șapte ani de acasă reprezintă singurul 
pașaport recunoscut în întreaga lume!  

  

2044

 



EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

PROF. SILAGHI DANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „TRENULEȚUL VESELIEI”, 

BISTRIȚA 
 
„ Pentru fiecare familie bijuteria cea mai de preţ ar trebui să fie copilul”  Ion Vulcănescu 
 
Meseria de părinte este, în acelaşi timp cea mai dificilă şi cea mai uşoară meserie din lume; este 

uşoară pentru că se face cu dragoste şi dificilă pentru marea-i responsabilitate.  
Oricare ar fi dificultăţile economice sau de altă natură, creşterea şi educarea copiilor reprezintă 

îndatoriri şi responsabilităţi deosebit de importante ale părinţilor. Copilul educat este, practic, oglinda 
educatorului, iar un copil bine format din punct de vedere moral reprezintă cea mai înaltă răsplată de 
realizare a părinţilor.  

Dacă ar fi de-ajuns să ne iubim pur şi simplu copiii, n-ar mai exista familii cu probleme; din păcate 
nu este aşa. Dragostea se află pe primul loc, dar pe această temelie trebuie aşezate capacitatea de a rezolva 
probleme, consecvenţa, respectul reciproc, răbdarea şi ştiinţa de a fi un bun ascultător. E nevoie de mult 
efort ca să fii un părinte bun, dar merită.  

Părinţii pozitivi au totuşi capacitatea „ de a vedea în viitor”, de a-şi folosi imaginaţia şi de a-şi 
vizualiza copilul crescând, reuşind în viaţă şi devenind un adult creator şi pozitiv. Exact cum Michelangelo 
l-a văzut pe puternicul Moise în blocul de granit încă înainte de a da prima lovitură de daltă, tot aşa noi 
părinţii, putem să proiectăm cu încredere imaginea tânărului minunat sau a domnişoarei care se va forma 
din această „bucăţică” de om; şi vom putea educa acest puişor neajutorat, trecând prin diverse faze succesive 
până ce el va ajunge un adult de succes.  

Singura cale de a forma copii buni este să devenim mai întâi părinţi buni.  
 Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influenţează şi 

modelează persoana umană. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei e atât de 
mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Acesta este cu deosebire cazul cercetărilor care 
vin dinspre psihanaliză, psihologia sociala şi sociologia susţinând că familia este adevăratul laborator de 
formare a persoanei. Transformarea individului în persoană adică în „individ cu status social” este întâi de 
toate opera familiei. Sunt doua cauze care explica aceasta influenţă a familiei asupra persoanei: una este 
legata de faptul ca acţiunea familiei se exercită mai de timpuriu iar a doua de faptul că multă vreme familia 
e calea prin care se canalizează oricare altă acţiune de socializare, ea fiind identică cu întreaga lume socială 
a copilului.  

 Una dintre caracteristicile fundamentale ale curbelor de învăţare este că toate urcă foarte repede la 
început şi apoi tot mai încet mai târziu, având deci o accelerare negativă. Aceasta înseamnă ca eficacitatea 
acţiunii mediului e foarte mare în primii ani, mica mai târziu şi foarte mică după 25-30 ani când totul devine 
fix şi imuabil; deci familiei îi revine astfel privilegiul de a-şi exercita influenţa de la început.  

 Acest privilegiu este dublat de un al doilea, acţiunea familiei nu e numai cea mai timpurie dar multa 
vreme e şi singura având pe deplin monopolul, fiind singurul factor de socializare a copilului din perioada 
preşcolară.  

 Creşterea şi educarea tinerei generaţii este o misiune nobila, de maximă responsabilitate, la a cărei 
realizare, în ţara noastra concură întreaga societate. Familia, nucleul de baza al societăţii în creşterea şi 
educarea tinerei generaţii, este factorul cu cele mai mari responsabilităţi în această direcţie. Pentru a putea 
realiza o creştere şi educare corespunzătoare a copiilor, familia trebuie să fie pregătită pentru aceasta din 
punct de vedere: moral, afectiv, intelectual, material. Prin exemplificare a ceea ce trebuie, sau nu trebuie să 
facă părinţii, familia, se realizează o mai buna înţelegere a căilor pe care aceasta e bine să le urmeze, a 
metodelor şi mijloacelor pe care să le folosească spre a-şi realiza funcţiile în special cea de creştere şi 
educare a tinerelor vlăstare.  
  

2045

 



BIBLIOGRAFIE:  
Bătrînu, E. (1980). Educaţia în familie. București: Editura Politică.  
Berge, A. (1977). Profesiunea de părinte. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică.  
Borca, I. M., Carmu, I. Gh. (1975). Autoritate... Autoritate. București: Editura Didactică şi 

Pedagogică 
Bulgărea, M. (1996). Organizarea vieţii copiilor în familie. București: Editura Ştiinţifică. 11, Boroş, 

M. (1992). Părinţi şi copii. Baia Mare: Editura Gutinul SRL.  
Bunescu, Gh. (1997). Educaţia părinţilor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
 

2046

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

SILAGHI DORINA NEDELIA 
GRĂDINIȚA CU P. P. ,,MĂMĂRUȚA”CLUJ-NAPOCA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. SILVIA ANA PARASCHIV 
SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN GAVENEA”, TULCEA 

 
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Rolul educației realizate în familie este acela de a 
dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, 
pentru instruirea didactică. Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara 
școlii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

 Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș. a. Ca prim factor educativ, familia ar trebui sa ofere copilului aproximativ 90% 
din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea 
care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele 
școlare in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure 
copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere 
cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului 
de la sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: 
respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de 
ceea ce îi aparține.  

 Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 
care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159).  

• Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 
• Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
• Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
• Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 
• Abilitatea de a pune limite copilului 
• Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 
• Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu copilul 
 Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. 

Părintele trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i 
s-ar fi putut întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze agresiv. Pe lângă abilitățile 
importante pentru “funcția” de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria structură de repartizare a 
responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare procesul de creștere și de educare 
a copilului în familie impun responsabilități precise din partea părinților. Printre cele mai importante pot fi 
menționate următoarele (Irimescu, 2002):  

 asigurarea subzistenței și a educației; 
 educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice; 
 dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, cognitive, 

tehnice și sociale, care au rolul de a facilita securitatea personală și comportamentul autonom; 
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 orientarea spre lumea imediată a universului familial, spre comunicarea mai largă, spre societate, 
în așa fel încât copilul să fie pregătit să se confrunte cu marea varietate de situații și poziții sociale care vor 
interveni în viața de adult; 

 transmisia principalelor scopuri sociale, valori culturale care definesc modelul cultural-normativ 
al societății, formarea motivației personale în raport cu scopurile parentale și sociale; 

 dezvoltarea capacității de a întreține raporturi interpersonale și de a răspunde în mod adecvat 
sentimentelor altora; 

 controlul libertății de comportament, limitarea „transgresiunilor” de la normal, corectarea erorilor, 
oferirea unor îndrumări și interpretări.  

Totodată, de la începutul vieții, ființa umană are extrem de multe nevoi, care trebuie satisfăcute pentru 
o bună dezvoltare a sa. În ceea ce-l privește pe copil, acesta în prima parte a vieții are efectivă nevoie de 
familie, care să-i ofere dragoste, atenție, să-l îngrijească, etc.  

Nevoile de bază ale copilului în familie sunt:  
• dragoste și securitate; 
• de experiențe noi, de stimulare; 
• nevoia copilului de a fi apreciat și de a-i fi recunoscute capacitățile; 
• nevoia de responsabilități; 
• nevoile de bază fiziologice ale copilului; 
Pentru copii, familia reprezintă mediul socio-educativ în care se realizează socializarea primară. 

Conținutul socializării primare se structurează în jurul unei dimensiuni cognitive și a unei dimensiuni 
afective (Stănciulescu, 1996).  

• Dimensiunea cognitivă presupune însușirea limbajului precum și un prim mod de a înțelege lumea 
înconjurătoare; 

• Dimensiunea afectivă se referă la identificarea afectivă a copilului cu persoanele apropiate lui 
(părinți, rude, „altul semnificativ”). Această identificare emoțională are două consecințe majore: copilul 
adoptă imaginea acestui „altul semnificativ” cu privire la persoana sa, ajunge astfel la o anumită imagine 
despre sine și dobândește astfel primul „eu social”, prima identitate socială, iar pe de altă parte percepe 
lumea „filtrată” de părinți, ca fiind unica lume posibilă 

 Contribuția familiei la realizarea acestor sarcini poate fi foarte diferită, în funcție de 
caracteristicile particulare ale familiei respective.  

 Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta 
cu școala este orientarea școlară si profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea 
unei școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, intențiile pozitive sunt sursa 
greșelilor lor deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere.  

 În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care 
vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie 
alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai 
multe căsnicii etc). În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru 
copiii lor, motiv pentru care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate.  
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 IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: SIMA FLORENTINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIANA 

 LOCALITATEA POIANA, JUD. DÂMBOVIȚA 
 
De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani de-
acasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme ori 
reguli de politete, in special. Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, 
comportamente si atitudini acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este 
considerata „culmea achizitiilor”, este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informatii, de catre cine si in ce mod.  

Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in special 
pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui.  

Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami. ” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.  

Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta 
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca 
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat.  

Insa va trebui sa ne impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel incat copilul sa poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, 
cat si din cele negative.  

Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne 
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in 
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.  

Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative; 
– bune maniere si comportament; 
– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire); 
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator (este 

certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc); 

– consecventa in realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atentiei; 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini; 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:  
– spiritul de competitie; 
– altruismul; 

2051

 



– cooperarea; 
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.  
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi 
increzator in fortele proprii. Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai 
mult la ceea ce se ascunde in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de catre ceilalti.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE –  
CEI 7 ANI ESENȚIALI DE ACASA 

 
 PROF. SIMA OTILIA – COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie.  

Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 
achiziţia normelor unui comportament social corect.  

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

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate.  
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 

contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Se pot creiona, evident, generalizări.  
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, prin un copil 

„bine crescut” regăsim:  
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
Comportamentul cu prietenii.  
Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe 

lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia 
de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, 
înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

Comportamentul în public.  
 Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă 

rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Manierele la masă.  
O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care 

serveşte masa.  
Înţelegerea normelor sociale.  
Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea 

ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te 
rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă 
noi.  

Recunoaşterea greşelilor.  
„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o 

audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă.  
 Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 

dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
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fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

Cei 7 ani de acasă, insemnă mai mult reguli de bun simt, igienă, respect, pe care un copil trebuie sa 
le invețe de la parinți, pană să meargă la școală., dar pe care desigur ca parinti le tot repetam pana se fac 
mari; 

1. să asculți pe cineva cănd iți vorbeste 
2. să nu vorbesti cu gura plină 
3. să te speli pe măini dupa ce ai fost la toaletă... sau cind vii de undeva 
4. să spui adevărul 
5. să nu fii agresiv 
6. să dai buna ziua/la revedere 
7. să iti asumi responsabilitatea pentru ce faci 
8. să respecti pe cei din jur 
9. să nu scuipi pe strada 
10. să nu vorbesti urăt 
11. să nu te intinzi pe masă cand mănînci 
12. să nu te urci cu picioarele incalțate in pat 
13. să respecți proprietatea personală si a celorlalti (să nu strici/distrugi) 
14. să spui mulțumesc 
15. să te spelli pe dinți seara/dimineata 
Cert este ca educația trebuie sa existe, doar ca fiecare copil are ritmul sau de evoluție, este roul 

părintelui si mai apoi al școlii să sa implice in formarea viitorului adult.  
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CEI 7 ANI DE ACASA  
 

PROFESOR: SIMAN IULIA MARIA,  
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TARGU LAPUS  

 
Familia, in orice societate, joaca rolul cel mai important in formarea si socializarea copilului, deoarece 

ea reprezinta cadrul fundamental in interiorul caruia sunt satisfacute nevoile fiziologice si sociale si 
implinite etapele intregului ciclu de crestere.  

 Parintii sunt primii educatori din viata copilului, educatia primita de acestia pana la sapte ani, fiind 
determinanta pentru dezvoltarea sa ulterioara, fiind, in primul rand, cadrul existentei biofizice al dezvoltarii 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie sa fie, pastrarea sanatatii, cresterea normala si calirea 
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice armonioase, inseamna asigurarea 
unui program zilnic care trebuie sa respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu 
are nevoie numai de adapost, hrana si haine, familia si caminul reprezinta pentru copil si “scoala primilor 
ani ” in care se pun bazele viitoarei sale constiinte, ale tuturor trasaturilor care il vor defini ca om intreg, ca 
persoana cu statut social.  

 Parintii reprezinta primii mentori reali in viata copilului, furnizandu-i primele repere de orientare in 
lume, primele informatii si invataturi despre lucrurile si fenomenele din natura si din societate, primele 
sfaturi, norme si reguli de conduita. Cresterea si educarea copilului, ceea ce inseamna “bun ” pentru el, se 
afla intr-o dinamica permanenta de la o cultura la alta, de la o perioada la alta. Parintii trebuie sa devina 
constienti de influienta pe care o exercita in viata copilului, sa cunoasca ca educatia data propriului copil 
este diferita de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferita de celelalte, iar copilul trebuie pregatit 
corespunzator.  

 Incepand cu primii ani de viata, copilul preia de la parinti gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament positive ca: sarguinta, cinstea, politetea, sociabilitatea, initiative creatoare, dispozitia de 
colaborare. Toate acestea cer calm, intelegere, rabdare, dragoste fata de copil. Nu frica, nu teama trebuie 
sa-l determine pe copil sa faca fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie sa existe un cod de conduit 
bazat pe egala respectare atat de copil cat si de parinti. Dragostea de “bine ”, de adevar, are nevoie mai ales 
de actiune, de descoperire a virtutilor de catre copil. Gresesc acei parinti, care ii interzic copiilor de a apuca, 
de a desface jucariile, de a le pipai, a le privi si chiar de a le izbi. Activismul precum si curiozitatea acuta 
de a cerceta tot ce-l inconjoara trebuie stimulate, incurajate, intelegand copilul ca pe o fiinta autonoma.  

 Cultivarea dragosteai fata de frumos se realizeaza tot in familie prin pregatirea bunului gust al 
copilului fata de tinuta si locuinta sa, precum sic ea de frumusetea in comportare si relatie cu cei din jur.  

 Orice experienta de viata, orice relatie afectiva vor fi resimtite in functie de bazele oferite de familie. 
Familia reprezinta pentru copil, structura socio-afectiva de baza, principal structura protectoare absolute 
necesara existentei lui. Aici se invata limbajul si comportamentul social, se formeaza convingeri, aspiratii, 
aptitudini, sentimente, trasaturi de vointa si de caracter.  

Climatul din familie influenteaza personalitatea copilului, oferindu-I zestrea de echilibru relational si 
adaptiv. Acest climat din familie, se impune ca un filtru intre influentele educative exercitate de parinti si 
achizitiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalitatii copilului. Toate framantarile, 
preocuparile, ambitiile parintilor il strivesc pe copil intr-un mediu familial dizarmonic, este dificil pentru 
el ca sa-si gaseasca unitatea interioara.  

Componenta afectiva, comunicarea verbal si jocul cu copilul au un rol esential in relatia parinte-copil. 
Inca de la primele cuvinte, propozitii, copilul simte nevoia sa transmita parintilor intamplarile din viata lui. 
Daca parintele va fi mereu ocupat, neatent, oboist si–l va evita sa-l asculte pe copil, acesta va cauta 
raspunsurile in alta parte sau nu v-a cauta deloc, firul comunicarilor rupandu-se. Numai fiind aproape de 
sufletul copilului, luand parte la preocuparile lui, parintele devine sfatuitorul, punctual de rezistenta si 
incredere al copilului. Succesul relatiei parinte-copil depinde de dragostea parinteasca, de iubirea 
neconditionata care presupune afectiune, intelegere, asigurarea unor raporturi relationale, juste si 
echilibrate. Cand copilul este iubit este mai usor de disciplinat, de modelat. Fara iubire, copilul va muri din 
punct de vedere emotional, aparand tulburari caracteriale in dezvoltarea personalitatii. Mangaierile, 
cuvintele de incurajare, lauda, blandetea, atmosfera afectuoasa arata iubirea. Cu cat legatura emotionala 
dintre parinte si copil este mai puternica, cu atat posibilitatea unui comportament delicvent este mai scazuta.  
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Rolul parintelui in existenta copilului este fundamental, dar numai in masura in care el gaseste forta, 
secretul de a creste un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Strategiile educative ale familiei, 
determina in mare masura personalitatea precum si rezultatele scolare ale copiilor. Parintii sunt cheia 
capacitatii copiilor de a invata si de a reusi in viata. Se spune, ca profesia de parinte este una din cele mai 
vechi profesii care se practica de toti membrii comunitatii, insa putini sunt cei care se straduiesc s-o invete 
sistematic. Cel mai frumos dar pe care il ofera parintii copiilor, este propria sanatate emotionala, fizica, 
spirituala, intelectuala. “Copilul are nevoie de familie, dar nu de orice fel de familie ”.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE, O PROVOCARE PENTRU CADRUL DIDACTIC 
 

 PROF. INVAT. PRIMAR SINDIE MARIANA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA „LUCEAFARUL”, BUCURESTI 

 
Fiecărui copil îi trebuie acordată atenție în dezvoltărea sa nu numai intelectuală și motorie, ci să 

punem accent și pe calitatea relațiilor sociale pe care le pot stabili. Să le vorbim despre oameni, despre 
sentimentele lor, despre ce îi face fericiți sau triști, despre cum pot aborda un om, despre cum pot rezolva 
un conflict în mod pașnic. Toate astea se pun în practică aducând copilul în societate, lăsându-l să 
interacționeze. Este important ca cei mici să interpreteze corect semnalele transmise de cei din jur, să le 
pese și să știe cum să reacționeze într-o situație. Trebuie să avem o colaborare permanentă cu familiile 
elevilor noștri. Astăzi, părinții preferă activități ce utilizează metode moderne, interactive, au nevoie să 
colaboreze, să obțină produse imediate, prin activități creative: intercunoașterea, socializarea cu ceilalți 
părinți, munca în echipă, exersarea unor tehnici de comunicare eficientă, prezentarea unor experiențe 
personale referitoare la educație, ateliere creative de lucru, campanii de voluntariat. Una din metode 
eficiente în activitățile desfășurate cu părinții este: braistormingul, iar toate răspunsurile pot fi consemnate 
pe tablă sau ilustrate prin desene semnificative. Variante pentru ce înseamnă a fi un părinte bun: Soluții cu 
privire la probleme neplăcute ivite. Care sunt beneficiile educației? Cum pot sprijini părinții procesul 
educațional? Cum se pot implica ei în activitățile educaționale Colaborarea dintre şcoală şi familie 
presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului, ci şi 
înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune. Părinții pot influența în bine 
felul în care cei mici își dezvoltă și manifestă sociabilitatea. Ei pot interveni în felul în care copilul comunică 
și îi pot îmbunătăți această latură.  

 
Copiii vor să fie pe plac părinților și să fie plăcuți de cei din jurul lor. Ne observă și învață cum să se 

comporte și cum să facă activități de la noi. Așa copiii vor învăța bunele maniere. Copilul se străduiește și 
în marea majoritate a cazurilor reușește, iar părintele trebuie sa-l încurajeze atunci când observă 
comportamentul dorit și să nu rețină doar nereușitele lui, deoarece acestea pot cea disconfort. O altă 
problemă care trebuie abordată în întâlnirile cu părinții o reprezintă modul cum poate gestiona părintele 
situațiile când copilul spune NU. Permanent părintele trebuie să-și pună întrebarea ce poate face pentru a 
ajuta copilul să învețe să spună NU în mod corect. Ca părinte, trebuie să ne gândim adesea cum pot să-mi 
încurajez copilul să își asculte instinctele și să fie atentă la nevoile lui, cum să-l învățăm să ia poziție pentru 
a se apăra 

Cheia succesului se află în a crește și a îndruma copiii pentru ca ei să devină ceea ce li se potrivește. 
Numai așa își pot atinge potențialul maxim și pot avea o șansă la fericire. Trebuie să ne punem permanent 
întrebări: Cum ajutăm copilul să devină sociabil? De ce este bine să avem copii sociabili? Școala are tot 
interesul să colaboreze cu familia, să-și facă din ea un aliat în vederea colaborării reciproce. Formarea și 
educarea copilului în mediul școlar este în strânsă legătură cu ,,cei șapte ani de acasă”. Toți factorii implicați 
în formarea viitorului candidat la umanitate familie, scoală, societate trebuie să-și aducă aportul, să dea 
dovadă de responsabilitate în tot ce întreprind. În cadrul ședințelor cu părinții am încercat să-i conștientizez 
că ,,părintele bun” este acela care reuşeşte să răspundă adecvat nevoilor copilului său. Realitatea şi dinamica 
vieţii sociale, economice, culturale, precum şi noile provocări ale lumii contemporane au impus ample 
schimbări în proiectare şi implementarea politicilor şi strategiilor educaţionale din majoritatea statelor 
lumii. Se pune întrebarea dacă avem nevoie de crearea de parteneriate familie-școală. Încheierea de 
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parteneriate familie-școală este un act complex, ce presupune anticiparea desfășurării activității pentru ca 
aceasta să fie cât mai eficientă. Crearea de parteneriate între familie și școală și implicarea părinților ca 
parteneri de învățare începând cu primii ani, reprezintă primul pas pentru îmbunătățirea dezvoltării 
armonioase a școlarilor. O implicare în activități a părinților, a copiilor, a profesorilor și a profesioniștilor 
din comunitatea locală, este decisivă pentru rezolvarea problemelor comportamentale ale elevilor 

 
Bibliografie:  
1. Robu, Maria, „Empatia în educaţie”, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008 
2. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
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BINE CRESCUT, CU BAGAJUL CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

SÎNGIORZAN SORINA, GRADINIȚA P. N. HODOȘ, TIMIȘ 
 
 Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să 

salute, să spună mulţumesc, te rog frumos, iartă-mă, îmi cer scuze, îmi pare rău, care se comportă cuviincios 
cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă și căruia îi este rușine să formuleze ,,cuvintele magice”..  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie, grădiniță şi şcoală; cei 
din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 
instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 
probleme.  

Deci în concluzie, perioada cea mai importantă, perioada celor ,,șapte ani de-acasă”fiind temelia pe 
care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa 
cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. 
Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA, GR. I  
SINGUREANU GEORGETA GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GHIMPAȚI 
 
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.  

În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune 
maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important 
este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii 
îi vor imita cu precizie de 90%.  

Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă 
micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”, 
„poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în momentele 
în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă.  

Totodată, urmaţi şi aceste sfaturi utile:  
- Aveţi grijă cum vorbiţi în preajma copiilor, deoarece ei adoptă acelaşi limbaj ca adulţii.  
- Spuneţi-le copiilor să se adreseze adulţilor cu un anumit grad de formalitate, precum „doamnă” sau 

„domnule”, cu excepţia cazurilor în care cei mari îi roagă să le spună altfel.  
- Învăţaţi-i cum să salute sau să se prezinte corect, cum să se comporte în public şi de ce nu este bine 

să întrerupă o discuţie.  
- Felicitaţi copiii de fiecare dată când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, pentru că în 

acest mod vor reţine mult mai repede.  
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  
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 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Am certitudinea că după ce veţi vedea primele rezultate pozitive la copiii dvs., dar şi admiraţia celor 
din jur, toate momentele grele vor rămâne doar amintiri. Şi vă îndemn să fiţi răbdători şi optimiști şi să vă 
amintiţi cât mai des de vechiul proverb „repetiţia este mama învăţăturii”.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. SÎNZIEANU RAMONA DANIELA 
GRĂDINIȚA PP. DUMBRAVA MINUNATĂ, HUNEDOARA 

 
„ Educația începe dintr-un loc tainic. Acest loc poate influența întregul parcurs al vieții omului” 
 Pornind de la această afirmație, voi face referire la importanța familiei și rolul acesteia în primii șapte 

ani de viață, fără a pierde din vedere unul din aspectele cele mai importante ale dezvoltării ulterioare a 
copilului. O primă „casă”, nu este cea confecționată sau achiziționată de părinți ci de departe, prima „ casă” 
este pântecul mamei. Așadar, viața intrauterină reprezintă prima etapă de dezvoltare in care mama incepe 
să influențeze într-un mod sau în altul viitorul bebelușului. Foarte multe studii au arătat că o mamă care nu 
este pregătită fizic și psihic pentru a aduce pe lume un copil are cele mai multe șanse să compromită noua 
viață. În acest sens, ne putem raporta atat la dezvoltarea fizică a mamei ( vărstă, greutate, starea de sănătate 
etc. ) cât și la dezvoltarea psihică a acesteia ( stabilitatea emoțională, dorința de a avea un copil, maturitate 
în asumarea rolului de mamă etc. ). Un alt aspect important îl constituie climatul familial și social al viitoarei 
mame ( starea civilă, înțelegerea în cadrul cuplului, asumarea rolului de tată de către partenerul de cuplu, 
sprijinul familiei etc).  

 DEZVOLTAREA FIZICĂ A MAMEI 
 Medicii specialiști în fertilitate, consideră că vârsta optimă pentru a aduce în condiții normale și 

naturale un copil pe lume este între 20 – 30 de ani fără a generaliza. Aceștia presupun că după această vârstă 
apare riscul ca fie mama, fie fătul să dezvolte anumite afecțiuni.  

 Primul lucru pe care o femeie trebuie să îl facă atunci când dorește să aibă un copil este analiza 
amănunțită a stării de sănătate prin efectuarea unor analize de laborator. Orice carență a mamei va avea 
efect aupra fătului dar si a acesteia. Aceste carențe pot duce la dezvoltarea precară a copilului precum și 
posibilitatea dobândirii de către acesta a unei dizabilități.  

 Odată instalată sarcină în uterul mamei, poate fi monitorizată. Acest lucru este esențial. Vizita la 
medic trebuie să fie obligatorie. Un alt aspect important este alimentația mamei. Trebuie excluse orice 
alimente sau băuturi dăunătoare atât pentru mamă dar și pentru copil. Mișcarea, odihna, toate acestea vor 
influența dezvoltarea ulterioară a copilului. Un copil născut la termen, sănătos, dintr-o mamă sănătoasă, 
echilibrată are cele mai multe șanse să evolueze frumos atât în condiții de educație spontantă, nonformală 
cât și formală, în diverse instituții.  

 DEZVOLTAREA PSIHICĂ A MAMEI 
 După cum am amintit în incipitul relatării, dezvoltarea pshihică a mamei este foarte importantă. 

Stările trăite de aceasta pe parcursul sarcinii se vor regăsi ulterior în manifestările fătului. În acest caz se 
recomandă evitarea stresului, a stărilor conflictuale, dezechilibrului social etc. Un copil protejat intrauterin 
va reacționa mult mai bine la stimulii educaționali. Comunicarea mamei și a tatălui cu fătul este foarte 
importantă încă din mediul intrauterin. Acesta face cunoștință cu tonul vocilor ce îl vor ghida în viață. Se 
recomandă folosirea unei tonaltăți scăzute atat din partea mamei cat și din partea tatălui.  

 CLIMATUL SOCIAL AL MAMEI 
 Climatul social nu este un factor relativ in dezvoltarea copilului nenăscut încă. El formează alături 

de celelalte două, dezvoltarea fizică și psihică, un trinom de bază în evoluția favorabilă a viiorului copil. In 
acest sens trebuie ca mama să evite izolarea, stările anxioase etc.  

 ETAPA 0 -3 ANI 
 Începând cu prima zi de viață a copilului, părinții sunt obligați să își asume noul rolul. Acest lucru 

presupune o serie de renunțări, cel puțin pentru un timp, la diferitele lor plăceri. Implementarea unor 
programe de alimentație, odihnă, mișcare, plimbare în aer liber, comunicare, explorare, pentru bebeluș este 
absolut obligatoriu. Fiecare familie trebuie să fie foarte strictă în respectarea programului bebelușului fără 
a face nici un compromis. Este etapa în care încep să se formeze cele mai multe conexiuni neuronale. 
Copilul iși va forma propriul stil de viață. De amintit faptul că cele mai multe dintre mame cedează foarte 
ușor atunci când bebelușul plânge și trec peste anumite aspecte stabilite anterior. Plânsul este o modalitate 
de comunicare și nu întotdeauna este necesar să estompăm acest lucru. Plânsul este cel care favorizează și 
buna dezvoltare pulmonară, cel puțin în această etapă a vieții. Primii trei ani de viață sunt decisivi atunci 
când dorim formarea unor deprinderi sănătoase cum ar fi programul de odihnă, alimentația, comunicarea, 
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gradul de sociabilitate al bebelușului, capacitățile cognitive, comunicare asertivă etc. Orice abatere de la 
rutina zilnică va declanșa un mic uragan în pshihicul copilului. Pentru ca un copil să debuteze bine în etapa 
preșcolarității este obligatoriu adoptarea unei atitudini ferme din partea părinților atunci când vine vorba de 
rutinele acestuia.  

 ETAPA 3 – 6 ANI 
 Preșcolaritatea este perioada când între familie și educator trebuie să existe o legătură foarte strânsă. 

Educatoarea este „ a doua mamă a copilului” iar grădinița este o „ a doua casă”. Intru-cât această etapă a 
preșcolarității se bazează pe formarea priceperilor și deprinderilor, a unor abilități și comportamente, 
dezvoltarea limbajului, este nevoie ca acțiunile educaționale întreprinse de famili în mod nonformal să se 
întrepătrundă cu cele ale dascălului, organizate în mod formal, fără a modifica obceiurile sănătoase și 
corecte impuse în cadrul familiei. Părintele este cel care poate sublinia rolul educatorului, al grădiniței, al 
colegilor precum și importanța și acceptarea acestora în planul apropiat al copilului. Acest lucru se poate 
face printr-o pregătire prealabilă, discuții, vizite, activități împreună: părinți, copii, educatoare, preșcolar, 
până când acesta capătă încredere în ceilalți și va accepta influența lor în dezvoltarea propriei personalități.  

 DEBUTUL ÎN ȘCOLARITATE 
 Dezvoltarea armonioasă, atât fizică cât și psiho-socială a copilului, prin influența diferiților factori 

educaționali, legătura strânsă între aceștia, vor asigura o integrare de succes în etapa școlarității mici, acest 
lucru fiind hotărâtor în dezvoltarea cognitivă ulterioară a copilului, care va fi prioritară celorlalte domenii 
de dezvoltare.  

 În CONCLUZIE, putem spune, cu siguranță, că primii șapte ani de „acasa ”( viața intrauterină), 
„acasă” sub stricta coordonare a părinților și „acasă” ( a doua casă) de la grădiniță, îi vor încărca copilului 
bagajul cu toate lucrurile necesare pentru lunga călătorie a vieții.  
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SÎRBU MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ANASTASIE PANU”-HUȘI. JUDEȚUL VASLUI 

 
Auzim deseori în jurul nostru rostindu-se sintagma ,,Nu are cei 7 ani de-acasă!”, cu referire la 

comportamentul indezirabil manifestat de un copil în anumite situații.  
Pornind de la această afirmație, consider că părinții joacă cel mai important rol în creșterea, formarea 

și dezvoltarea personalității copilului.  
Familia reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile psihologice și 

sociale. Constituie matricea care îi imprimă copilului primele și cele mai importante trăsături morale.  
În primii ani de viață, copilul este dependent de membrii care formează familia, în special de părinți. 

Este o etapă importantă în ciclul său de viață, deoarece în această perioadă sunt dobândite principalele 
motivații și deprinderi ale viitorului adult. În familie, copilul are parte de primele lecții de viață, părinții 
oferindu-i un prim model de învățare.  

În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă, se cultivă sentimentul demnităţii, 
dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieţii 
sociale. Copilul absoarbe din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă.  

Copiii au nevoie de securitate afectivă, de căldură părintescă pentru a se împlini din punct de vedere 
afectiv, intelectual, moral şi social.  

Pentru a exista o relaţie eficientă între părinţi şi copii, este nevoie ca părinţii să înveţe în primul rând 
să comunice cu aceştia, să-i asculte.  

În cele mai multe cazuri, copilul va răspunde printr-un anumit comportament la atitudinea părinţilor, 
de aceea mediul în care trăieşte este foarte important. Dacă acest mediu este unul ostil, atunci foarte probabil 
copilul va manifesta un comportament similar. Prin urmare, prin atitudinea lor, părinţii îi oferă copilului 
modele de comportament.  

Tot la fel de importante sunt şi discuţiile pe care le poartă cu acesta, deoarece, la vârsta copilăriei 
mici, el pune întrebări de tot felul, fără a-şi da seama că îi deranjează pe cei din jur. Copilul nu trebuie 
certat, ci dimpotrivă să i se ofere explicații simple, potrivit nivelului de înțelegere.  

Cu multă răbdare, prin iubire, înţelepciune, orice părinte va afla cum trebuie să realizeze o comunicare 
eficientă între el şi copil.  

Un copil „bine crescut” se evidențiază prin respectarea unor norme:  
Salutul: este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care nu poate saluta 

decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „Bună ziua!”.  
Comportamentul în public: știe să răspundă la întrebări, îşi aşteaptă rândul fără să-l întrerupă pe cel 

care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii: jocurile copiilor sunt experienţe care îi pregătesc pe cei mici pentru 

rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale: prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă: o bună creştere presupune folosirea corectă a tacâmurilor, respectul comesenilor 
şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor: „îmi pare rău”, „te rog” sunt expresii magice. Pentru a le folosi, un copil 
are nevoie să audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi 
sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

2064

 



Tact şi toleranţă: un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa, în timp, între râsul 
sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Toate aceste norme li se formează copiilor treptat, cu răbdare și perseverență, părintele însuși fiind 
model pentru propriul copil.  

 Cei ,,şapte ani de-acasă’’, dar şi lipsa lor marchează destinul viitorului adult.  
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EFICIENȚĂ ȘI CALITATE ÎN PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE 
 

PROF. SIRBU SIMONA-DIANA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 TIMIȘOARA 

 
 Pentru noi, pãrintii sau adulții care trãim alãturi de un copil sau îl însoțim de-a lungul vieții, 

provocarea constã în a-i permite sã realizeze actul cel mai dureros pentru fiecare, acela de a crește si de 
a se diferentția de noi. Îl autorizãm astfel sã ne pãrãseascã, sã se despartã de noi, sã se îndepãrteze, pentru 
a întâmpina riscurile si minunile vieții. ” (Jacques Salome) 

În aceastã lume în permanentã schimbare, aflatã sub presiunea competitiilor de orice fel, pãrintii, 
educatorii, oamenii de afaceri, comunitãtile locale, statele si guvernele nationale se strãduiesc împreunã sã 
încurajeze sistemele de îmbunãtãtire a educatiei, pentru a-i ajuta pe copii sã se dezvolte. Unul dintre 
mijloacele de îndeplinire a acestui scop, implicarea familiei în educatie, a existat de generatii.  

Familiile trebuie sã fie implicate în îmbunãtãtirea învãtãrii acasã, precum si în scoalã, dacã avem 
copii care vor sã devinã persoane instruite. Familiile pot întãri învãtarea acasã, prin implicarea în scolile în 
care studiazã copiii lor, încurajându-i pe acestia sã participe la lectii si sustinându-le interesul pentru 
discipline incitante si lãrgindu-si propriile abilitãti parentale.  

Toate acestea sunt utile, pentru cã familiile în societatea modernã se confruntã cu solicitãri ridicate, 
cu o competitie crescutã pentru obtinerea atentiei din partea copiilor lor, precum si cu poveri economice, 
care forteazã tot mai multi pãrinti sã lucreze în afara cãminului si limiteazã serios timpul pe care acestia îl 
petrec cu copiii lor. Se stie cã nu de putine ori se înregistreazã o lipsã de comunicare între scoalã si familii 
si cã adesea practicile scolare esueazã în a veni în întâmpinarea nevoilor multor familii de elevi.  

Școlile pot, si chiar joacã un rol important în întãrirea acestor interdependenȚe. Pãrintii se întorc cãtre 
scoalã pentru a fi îndrumati. Când cadrele didactice si conducerea scolii sunt dornici sã-i atragã pe pãrinti, 
atunci rezultatele copiilor se îmbunãtãtesc.  

Familiile trimit copiii la scoalã, acolo unde sperã ca ei sã-si dobândeascã instrumentele necesare 
pentru a reusi în viatã. Școlile preiau copiii si-i trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun cã le va 
fi furnizat sprijinul de care acestia au nevoie pentru a creste si a învãta. Cercul acesta în care casa si scoala 
îsi împart actiunea asupra capacitãtii copiilor, este unul ce a fost considerat centrul dezvoltãrii, al 
dezbaterilor si al obtinerii informatiilor de orice naturã. Majoritatea institutiilor educationale au un grup 
formal de legãturã scoalã-familie, fie cã este comitetul de pãrinti, consiliul scolii sau „camera pãrintilor”. 
Relatiile sunt denumite diferit: „implicare parentalã”, „parteneriat”, „relatie scoalã-familie”, dar toate 
reprezintã convingerea cã dacã adultii –în cadrul celor douã institutii-comunicã si colaboreazã, atunci cei 
care vor avea de câstigat sunt numai si numai copiii.  

Termenul de „parteneriat scoalã-familie” este folosit pentru a sublinia faptul cã scolile, familiile si 
comunitãtile împart responsabilitãtile care vizeazã copiii, prin suprapunerea sferelor de influntã. Ele pot fi 
separate, în cazul în care institutiile respective îsi alocã foarte putin în ceea ce priveste resursele, scopurile 
sau responsabilitãtile sau se pot suprapune creând un spatiu pentru activitãtile de parteneriat.  

Realitatea de zi cu zi a familiei este diferitã azi de cea a generatiilor anterioare. Pãrintii si copiii îsi 
petrec mult mai putin timp împreunã si aproape toti adultii se confruntã cu o permanentã dorintã de a 
echilibra cererile vietii de familie, cu cele ale slujbei. Într-o vreme în care pãrintii se aflã sub presiuni 
fantastice, care-i fac mai putini capabili sã participe la viata copiilor lor, existã o nevoie si mai mare de a 
se implica, mai ales în educatie.  

Școlile trebuie sã rãspundã nevoilor pãrintilor si sã le ofere acestora sprijinul necesar pentru ca ei sã 
se poatã implica în procesul de învãtare al copilului. În acelasi timp, pãrintii trebuie sã încetineascã ritmul 
vietii cotidiene, acordând mai multã importantã detinerii de cãtre urmasii lor a unei educatii. E util ca ei sã 
serveascã drept model pentru copiii lor.  

Cercetãrile aratã cã, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când pãrintii sunt parteneri 
în educatia copiilor lor, rezultatele determinã performata elevilor, o mai bunã frecventare a scolii, reducerea 
abandonului școlar. Școlile ar trebui:  

 Sã încutajeze familiile si profesorii sã stabileascã acorduri de învãtare. Acestea ar trebui sã 
defineascã scopurile, expectatiile si responsabilitãtile împãrtãsite ale scolilor si pãrintilor, ca parteneri egali 
la succesul elevilor; 
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 Sã instruiascã pe cei din conducerea scolii. ªcolile bune valorizeazã implicare parentalã si îi cautã 
pe pãrinti. Cel mai adesea, scolile îi contacteazã pe acestia doar când sunt probleme. În dezvoltarea unui 
parteneriat va fi necesarã instruirea directorilor, cadrelor didactice si a altor membri din conducerea scolii, 
precum si a pãrintilor, în scopul de a-i ajuta pe toti colaboratorii sã obtinã abilitãtile necesare; 

 Sã ofere teme, care sã-i atragã pe pãrinti. Cele pe termen lung i-ar implica pe acestia în procesul 
de învãtare, astfel încât i-ar putea ajuta, de pildã, sã-si construiascã arborele genealogic, reconstruindu-si 
istoria familiei; 

Sã existe programul de lucru din scoalã. Rãmânând deschise dupã-ameazã, seara si la sfârsitul 
sãptãmânii, scolile permit elevilor si familiilor sã se angajeze în activitãti de învãtare si recreative si oferã 
programe de educatie a adultilor si de instruire a pãrintilor; 

 Sã acorde pãrintilor dreptul de a decide. Ar putea sã se implice în hotãrâri care privesc scolarizarea 
copiilor. ªcolile pot prezenta optiuni, pentru ca pãrintii sã se angajeze individual sau colectiv în luarea de 
decizii referitoare la scopurile si standardele copiilor si cele ale institutiei de învãtãmânt; 

 Sã creeze un centru de resurse pentru pãrinti. Sã desemneze o zonã în scoalã unde sã invite pãrintii 
sã împãrtãseascã experientele celorlalti si sã lucreze cu profesorii si conducerea scolii în activitãtile 
specifice institutiei respective de învãtãmânt.  

Iatã si câteva actiuni concrete pe care pãrintii, scoala si comunitãtile le pot întreprinde pentru a-i 
ajuta pe copii sã învete:  

 Sã elaboreze un program zilnic pentru teme. Sã existe un loc linistit de studiu, fãrã TV sau radio. 
Sã se descurajeze convorbirile telefonice din timpul lucrului. Pãrintii sã încurajeze eforturile copilului si sã 
fie disponibili sã le rãspundã la întrebãri, precum si sã discute cu ei ceea ce si-au însusit; 

 Sã citeascã împreunã cu copilul. Sã-l ducã pe acesta la bibliotecã si sã-l ajute sã-si gãseascã cãrtile 
potrivite. Studiile aratã cã atunci când pãrintii le citesc copiilor sau îi ascultã cum citesc, în mod frecvent, 
performantele acestora se îmbunãtãtesc.  

 Sã foloseascã televizorul cu întelepciune. Sã stabileascã anumite ore pentru privit la TV si sã-l 
ajute pe copil sã-si aleagã programele potrivite. Sã selecteze programele, pe care sã le urmãreascã si sã 
discute împreunã subiectele respective; 

 Sã pãstreze legãtura cu scoala. Nu trebuie sã lase scoala sã fie cea care-i anuntã cum se descurcã 
copilul. Sã stie ce învatã copilul, care-i sunt temele si cum si le rezolvã; 

 Sã-i laude pe copii, sã le aprecieze efortul. Sã-i încurajeze sã persevereze. Sã cultive acasã o 
atmosferã caldã si suportivã, dar în acelasi timp sã stabileascã si standarde referitoare la modul de elaborare 
a temelor; 

 Sã le vorbeascã adolescenților. Sã le cunoascã prietenii si locurile în care îsi petrec timpul liber. 
Sã-i sprijine în activitãtile extracurriculare. Sã-i implice în activitãtile familiei.  

Copiii si pãrintii pot învãta multe unii de la altii doar printr-o simplã actiune de comunicare. Adultii 
ar trebui sã le prezinte deschis acestora valorile lor. Discutând despre importanta unora, precum: onestitatea, 
încrederea de sine, responsabilitatea, pãrintii îsi ajutã copiii sã decidã singuri si sã adopte cele mai bune 
solutii.  

Îmbunãtãtirea relației școalã-familie-comunitate este un obiectiv prioritar la nivelul învãtãmântului 
românesc. În conditiile în care scoala reprezintã pionul principal al educatiei tinerei generatii, dar nu 
suficient, educatia de tip familial devine necesarã cu atât mai mult cu cât bazele formãrii personalitãtii se 
pun în mediul familial. Familia se poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protectie în functie 
de abilitãtile pe care le dezoltã, climatul educational si afectiv existent la nivel familial.  

Acordul familiei cu școala înseamnã gãsirea în comun a unei soluții care sã corespundã atât intereselor 
copilului si familiei cât si scolii si societãtii. Modul în care sunt prezentate, comentate, argumentate 
informațiile de cãtre pãrinți, influențeazã opiniile si atitudinile copiilor.  

  
Bibliografie:  
Adina Bãran-Pescaru - „Parteneriat în educatie familie-scoalã-comunitate”, Editura 
Aramis, Bucuresti, 2004; 
Ioan Nicola - „Tratat de pedagogie scolarã”, Editura Aramis, București; 
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 RELAȚIA ȘCOALĂ – FAMILIE 
 

 PROF. INV. PRIMAR SMEUREANU ANDREEA 
 COLEGIUL NAȚIONAL ”ȘCOALA CENTRALA” 

 BUCUREȘTI, SECTOR 2  
 
 Relația școală – familie reprezintă un subiect des abordat în literatura de specialitate și supus atenției 

întregii societăți, mai ales pe fondul schimbărilor sociale. Important este ca atât profesorul cât și părintele 
să cunoască rolul acestei relații. Dacă unul dintre ei nu cunoaște acest rol, atunci cel care va avea de suferit 
va fi copilul.  

 Parteneriatul școală – familie a fost dezvoltat unilateral. Responsabilitatea era numai a școlii, dar 
realitatea este cu totul alta. O educație de calitate se realizează atunci când la procesul de formare a micilor 
școlari participă toți factorii educaționali. Colaborarea cu familia este una dintre condițiile care asigură 
succesul școlar.  

 Copilul trăieşte un sentiment frumos atunci când părinţii săi se implică în activităţile şcolii sau îi 
sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea 
personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Valorile unui pedagog și implicarea eficientă a părinţilor în 
dezvoltarea intelectuală a copiilor, asigură o educaţie de calitate.  

 Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul învățării elevului, comportamentului, dezvoltării 
fizice, intelectuale, morale, estetice, deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico – sanitare, activităților 
libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afara clasei și a școlii.  

 Un parteneriat școală – familie ar trebui să atingă următoarele obiective: să se realizeze o comunicare 
optima între părinte și cadrul didactic, să crească gradul de implicare al părinților în activitățile școlare și 
extrașcolare, să cunoască părintele posibilitățile și nevoile psiho – fizice ale copilului, să învețe unele 
deprinderi și tehnici de muncă intelectuală sub forma unor activități commune.  

 Doar implicând toţi factorii educaţionali în formarea personalităţii umane vom reuşi să atingem 
aceste obiective. Dacă vom reuşi să-i atragem pe părinţi într-o colaborare eficientă, se vor îmbunătăţi astfel 
relaţiile ce se stabilesc între şcoală şi familiile elevilor. Va avea un impact pozitiv asupra formării de 
caractere, personalităţi şi valori viitoare. Activităţile desfăşurate în parteneriat facilitează înlăturarea 
barierelor de comunicare dintre participanţi, clarifică unele probleme ivite la nivelul grupului de elevi, 
îndeamnă la autocunoaştere, la autodepăşire, la găsirea acelei soluţii care să conducă astfel la realizarea 
obiectivelor propuse.  

 Școala și familia reprezintă stâlpii de rezistența ai educației. Pentru a-și exercita cu succes rolul in 
viața copiilor, familiile trebuie încurajate prin acțiuni sociale specifice, care să favorizeze derularea optimă 
a relațiilor educaționale. Un mediu familial suportiv oferit de părinții cu expectații ridicate în ceea ce 
privește succesul copilului la școala are cea mai mare influența asupra realizărilor acestuia.  

 În această perioadă, în școlile din România, există foarte mulți copii ai căror părinți își petrec foarte 
multe ore la serviviu sau lucrează în altă țara pentru a asigura un trai mai bun sau nu au un loc de muncă, 
dar consumă alcool sau droguri.  

 Noi, dascălii, ne dorim ca și acești copii să se dezvolte la fel de frumos ca și ceilalți care beneficiază 
de o familie unită și care sunt trup și suflet alături de copiii lor.  

 Unii părinți ajung să nu-și mai cunoască proprii copii, să nu le cunoască valorile, aspirațiile. Pe noi, 
ca dascăli, ne întristează acest fapt. Copiii sunt suflete nevinovate și iși doresc foarte mult căldura familiei. 
Oricât am încerca să substituim rolul familiei, nu reușim în totalitate.  

 Când cele două medii educaționale, școala si familia, se completează și se susțin, ele pot asigura într-
o mare măsura o bună integrare a copilului în activitatea școlară, dar și în viața socială.  

 Bibliografie:  
 1. Allport, G. W., Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1998.  
 2. Beznea, N., Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional, în Învăţământul primar, nr. 1-

2, Editura Miniped, Bucureşti, 2005.  
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 EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ  
 

 SAVA MARIANA-GPP. AMICII, CALARASI 
 
 În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 

individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate 
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se 
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

Dezvoltarea psihologică din primii ani de copilărie este cea care arată ce fel de adult va fi. Siguranța 
sau nesiguranța lui vor veni din câtă dragoste au simțit în preajma lor atunci. Există persoane cu o inteligență 
mult peste medie, dar care nu reușesc în viață din cauza lipsei stimei de sine sau a faptului că nu sunt 
organizate. Și aceasta din urmă, tot în cei ”7 ani de acasă” se însușește cel mai bine. Bunele maniere par 
pentru unii ceva desuet, dar pot deschide multe uși în viață. De cele mai multe ori, ele sunt vitale la serviciu. 
Totodată, fac viața de familie mult mai frumoasă. Acestea nu se pot învăța la școală sau la grădiniță. 
Educatorii și profesorii mai pot vorbi de ele, dar este nevoie de exemplul părinților pentru ca micuții să le 
învețe și să le practice în viața de zi cu zi.  

Încă din perioada antepreșcolară(1-3 ani) copilul începe să-și dezvolte abilitățile, caracteristicile 
comportamentului, cât și trăsăturile de personalitate. În acești ani, copilul va vedea în părinți un model pe 
care la început îl va imita fără să-și dea seama, iar treptat va interioriza fiecare trăsătură și comportament 
al părinților.  

A doua copilărie, sau perioada preșcolară( până în șapte ani) este perioada în care copilul își dezvoltă 
cel mai bine identitate, trebuie lăsat să aibă un rol important în casă, să i se ofere atribuții, dar în continuare 
are nevoie să vadă în jur armonie și înțelegere între părinți 

Realizarea celor „7 ani de acasă“ este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie de parteneri. 
Atunci când construim împreună trebuie să fim conştienţi de importanţa fiecăruia dintre noi, de ce anume 
ne leagă, cine suntem „noi“ şi cine suntem fiecare dintre noi. Ce ştim să facem şi ce putem face fiecare, 
pentru a reuşi să facem împreună. Rolul părinţilor este acela de a fi educatorii copilului lor.  

Dezvoltarea integrată a copilului vor rămâne să fie descoperite în cadrul unei relaţii de respect 
reciproc şi parteneriat care se leagă între părinţi şi educatori.  

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte in primii ani de viata.  

Rogers afirmă că omul poate ajunge la nivelul cel mai înalt al posibilităţilor sale cu ajutorul 
persoanelor apropiate (familie, prieteni).  

Copiii de astăzi, după cei şapte ani de acasă, sunt tot mai bogaţi material şi mult mai săraci decât 
părinţii lor la aceeaşi vârstă în valori şi în convingeri sănătoase de viata.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR: SAVA MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA CIOCILE. BRAILA 

 
 Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om.  
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, nu este doar o expresie, ci ne vorbește despre familia, mediul în care s-a 
dezvoltat copilul, credința, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ.  

 Familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace importante de educație și instrucție 
ale ,,puiului de om”,  

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.  
 În societatea actuală, întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea 

responsabilităților educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”. Ea este prima instituţie de educaţie morală şi 
pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, 
adult), familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând 
condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează 
concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 Expresia ,,Ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea unei sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
Unele din însușirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
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- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  
 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul unor ani de experienţe, cu încercări, 
eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-
l insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe 
care te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil 
că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul 
personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
4. www. didactic. ro 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR 
 

PROF. DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA, 
 SAVULESCU ELENA MADALINA 

 
 „Educația incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca 

scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea la 
procesul de învățământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunități”. (MEN și UNICEF, 1999) 

 Din perspectiva școlii incluzive, a „ȘCOLII PENTRU TOȚI COPIII” se distinge o rețea complexă 
de relații: învățător(i) –elev(i), elev(i)- elev(i), învățător(i)-familie(părinți), care au potențialul de a influența 
procesul instructiv-educativ, de a crea un mediu securizant și suportiv. Între acestea, un rol decisiv îl are 
relația școală –familie. Se știe că este foarte greu să crești un copil, dar și mai dificil este să-l educi, astfel 
că, într-o vreme în care părinții și copiii petrec din ce în ce mai puțin timp împreună, fapt ce afectează 
educația din zilele noastre, este esențial ca noi, profesorii, să facem eforturi sporite pentru a implica părinții 
și comunitatea în activitatea școlii, idee susținută și de Jacques Delors: „Familia și școala, instituții cu rol 
fundamental în crearea spiritului social, trebuie să-și asume din nou rolul lor de nucleu în jurul căruia să 
se poată construi o bază durabilă pentru edificarea societății viitoare. ” 

 În acest sens am elaborat un proiect de parteneriat școală- familie, care vizează atingerea 
următoarelor obiective:  

- dezvoltarea în rândul părinților a abilităților de a comunica cu școala; 
- îmbunătățirea cadrului de colaborare dintre părinți și cadrele didactice în vederea ameliorării 

comportamentului la școală și în familie a cel puțin 70 % din elevi; 
- participarea activă a părinților la activitățile propuse. ; 
- creșterea încrederii în forțele proprii a cel puțin 75% din numărul elevilor.  
 Proiectul cuprinde nouă activități:  
1. Ce este școala ? – de informare, de consultare a părinților 
2. Cum îmi ajut copilul în efectuarea temelor? – de formare, implicare a părinților în susținerea 

activității școlii 
3. Comunicarea eficientă părinți-copii – de formare a competenței de comunicare 
4. Sub bradul de Crăciun – realizarea unui program artistic; părinți și copii cântă/recită împreună 
5. Copilul și televizorul – atelier de selectare a unor emisiuni pentru copii și de stabilire a timpului 

zilnic petrecut de copil în fața televizorului 
6. Stil de viată sănătos – de informare, atelier de selectare a materialelor necesare pentru igiena 

zilnică 
7. Împreună pentru mama mea – realizarea unui program artistic; atelier de confecționare de către 

elevi și tătici a unor felicitări pentru mama 
8. Și nouă ne pasă -colectarea de surprize de Paște pentru copiii din familii sărace 
9. Împreună vom reuși -părinți, elevi, cadre didactice cântă și dansează la Carnavalul Zilei Copilului; 

organizarea unui carnaval și a petrecerii de final.  
M-am oprit la prezentarea modului de organizare și desfășurare a uneia dintre aceste activități, și 

anume activitatea nr. 1 intitulată „Ce este școala ?”. Cu câteva zile înainte, am trimis părinților invitația 
pentru întâlnire. După sosirea părinților, le-am dat acestora câte o coală de hârtie cu Agenda întâlnirii. 
Activitatea debutează printr-un exercițiu de spargere a gheții de tipul: „Sunt… și sunt mama/bunica/tatăl 
…. ”. După ce fiecare părinte s-a prezentat, le-am propus o dezbatere, pornind de la întrebările „Ce rol are 
școala în educația fiului/fiicei dumneavoastră?” și „De ce trimitem copiii la școală?”. Împarțiți în grupe 
de 4 persoane, aceștia au reflectat, apoi și-au spus propriile opinii, iar concluziile finale au fost listate pe 
tablă. Le-am distribuit apoi fluturași cu „Misiunea școlii noastre” și chiar le-am prezentat-o: ”Școala, ca și 
comunitatea, caută să satisfacă nevoia fiecarui elev de a comunica, de a se autoeduca și de a colabora 
pentru a se putea integra în societate și pentru a fi capabil să decidă calea pe care o urmează în viață, 
având încredere în forțele proprii, fiind conștient de propria valoare și totodată pregătindu-se să devină 
competent în domeniul ales. ”. La finalul activității, fiecare părinte primește post-ituri pe care să scrie 
răspunsurile la întrebarea: ” Ce așteptați să facă școala pentru copilul dumneavoastră în acest an școlar?”. 
Post-iturile cu răspunsurile sunt lipite de aceștia pe afișul intitulat „Copacul așteptărilor”. Închei activitatea 
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pe un ton optimist, asigurându-i de faptul că mă aflu acolo ca să îmi fac bine profesia, mai ales dacă voi 
primi și mă voi bizui pe sprijinul lor.  

Aceasta a fost una din activitățile derulate în cadrul proiectului parteneriat școală –familie, iar 
rezultatele s-au concretizat în: sporirea abilităților de comunicare dintre elev-cadrul didactic-părinte; 
participarea activă a unui numar din ce în ce mai mare de părinți atât la activitățile proiectului, cât și la alte 
activități; precum și creșterea încrederii în forțele proprii înregistrată în rândul unui număr mai mare de 
elevi, iar impactul a fost: dezvoltarea relațiilor de comunicare și colaborare între școală-familie și 
îmbunătățirea imaginii școlii în comunitate. Toate acestea au la bază o schimbare totală de atitudine, atât 
din partea părinților, cât și din partea cadrelor didactice și chiar a comunității.  

 Prin astfel de activități realizate în cadrul unor ședințe cu părinții altfel organizate, am constatat ca 
părinții m-au ajutat să-mi cunosc mai bine elevii, fapt care mi-a facilitat realizarea optimă a individualizării 
învățării în clasă, astfel că, încetul cu încetul, părinții au început să-și ajute altfel copiii în efectuarea unor 
teme, ba chiar proiecte, aducând în clasă viața de dincolo de școală. Interesul lor a crescut atât pentru 
activitatea didactică, cât și pentru activități extrașcolare, serbări, vizite, etc., au promovat în comunitate 
imaginea școlii noastre ca o școală prietenoasă, deschisă tuturor copiilor și, în același timp, au dobândit 
capacitatea de a analiza critic activitatea școlii.  

 Faptul că părinții se interesează mai mult de situația scolară a copiilor lor conduce implicit la 
înregistrarea unei mai bune motivări a elevilor pentru învățare. Dar, pentru ca părinții să devină parteneri 
autentici ai școlii, sunt necesare cel puțin câteva condiții:  

- să fie recunoscută calitatea de participant activ a părintelui, care are o contribuție fundamentală în 
educația copilului; 

-să existe o participare reală (nu formală) la luarea unor decizii ; 
-să se recunoască importanța considerabilă a informațiilor pe care le dețin părinții despre copiii lor și 

să fie utilizate corespunzător (să fie valorizate) aceste informații; 
-să se împartă efectiv responsabilitatea între cadre didactice- părinți.  
 „Modul în care școlilor le pasă de copil este reflectat în felul în care le pasă de familiile 

lor…Partenerii recunosc interesele lor comune și responsabilitățile față de copii și lucrează împreună 
pentru a crea programe mai bune și oportunități pentru elevi. ”(Epstein, 1995) 
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Adina Baran –Pescaru, Parteneriat în educație-familie-școală-comunitate, București, Ed. Aramis, 
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 CE INSEAMNA CEI SAPTE ANI DE ACASA? 
 

 AUTOR: SBȊRCIU CALIN 
 ŞCOALA: LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU 

 
Cei şapte ani de acasă ȋnseamnă mai mult reguli de bun simț, igienă, respect, pe care un copil 

trebuie să le ȋnvețe de la părinți, până să meargă la școală, dar pe care, desigur că părinții le tot 
repetă până se fac mari; 

1. să asculți pe cineva când ȋți vorbeşte 
2. să nu vorbeşti cu gura plină 
3. să te speli pe mâini după ce ai fost la toaletă... sau când vii de undeva 
4. să spui adevarul 
5. să nu fii agresiv 
6. să dai bună ziua/la revedere 
7. să ȋți asumi responsabilitatea pentru ce faci 
8. să respecți pe cei din jur 
9. să nu scuipi pe stradă 
10. să nu vorbeşti urât 
11. să nu te ȋntinzi pe masă când mănânci 
12. să nu te urci cu picioarele ȋncălțate ȋn pat 
13. să respecți proprietatea personală şi a celorlalți (să nu strici/distrugi) 
14. să spui mulțumesc 
15. să te spelli pe dinți seara/dimineața 
16 să nu te scobeşti ȋn dinți/ori alte părți... când vorbeşti cu cineva/public (autor: Michelle-USA) 
Eu cred că se acordă mult prea multă importanță unui concept ce datează din străbuni. În primul rând, 

termenul e expirat... se consideră că până la şapte ani copilul stătea acasă, eventual cu mama, iar la şapte ani 
pleca la scoală, se desprindea de familie. Ceea ce acum nu mai este cazul. De la trei ani e la grădiniță și de la 
şase ani la scoală.  

Apoi, ȋn cei şapte ani se "predau" lecții grele de educație care pregăteau copilul pentru acel prag de 
desprindere. Multe energii, timp, nervi şi frustrări copilăreşti se derulau... părinții țineau mult la acea 
educație, copiii o ȋnghițeau pe nemestecate. Astăzi, şapte ani de acasă simbolizează un anumit standard, 
minim dar cumva obligatoriu, ȋn care trebuie să se ȋncadreze odraslele noastre. Care se ȋncăpățânează să 
accepte ȋncadrarea şi au dureri dorsale privitor la dorințele noastre. E drept, şi părinții s-au adaptat, multi 
au renunțat la standardele astea, de voie sau de nevoie, dar a rămas aşa, o umbră de parfum de trecut, un fel 
de deziderat si, de ce să nu recunoaştem, un fel de termen de comparație.  

Cert este că educația trebuie să existe, doar că fiecare copil are ritmul său de evoluție, iar 
obligativitatea a devenit nițel deşuetă, asa că la şapte ani unii copii sunt de pus ȋn ramă, iar alții... mai puțin. 
Cred ȋnsă că nu trebuie să mai facem comparații la vârsta de şapte ani.  

Cei şapte ani de acasă ȋnseamnă:  
1. Să-şi poată evalua obiectiv poziția ȋn raport cu o situație. (Trebuie să ştie ce-i place, ce-i trebuie, 

ce poate fi un pericol, ce nu vrea să facă, etc. ) 
2. Să ştie să ȋşi susțină părerile şi să-şi apere interesele fără a deranja pe cei din jur. (Să folosească 

un limbaj politicos, să nu se miorlăie, să nu fie obraznică, dar să exprime ceea ce simte, nu să evite să-şi 
spună părerea) 

3. Să fie atent şi implicat ȋn ceea ce se ȋntâmplă ȋn jur, ca să poată evita situațiile cu potențial 
periculos şi, ca revers al medaliei, să poată oferi un ajutor la timp cuiva. (Începând de la salutul 
persoanelor cunoscute, continuând cu atenția acordată traficului, pietonilor, adică să nu meargă pe stradă 
cu caştile ȋn urechi, trimițând SMS-uri, izbindu-se de alți pietoni şi ignorând culoarea roşie a semaforului, 
de exemplu... iar ca ajutor, nu ştiu, să adune fructele cuiva care şi-a rupt sacoşa, să urce ȋn pom după o 
pisică speriată, chestii de-astea... ) 

4. Să ştie să piardă (şi automat, să-şi focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar şi să câstige 
cu eleganța (fără a-i umili pe cel care a pierdut) 
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Lucrurile astea se ȋnvață mai mult prin copierea părinților şi a altor educatori, mai degrabă decât din 
predici şi povesti. Asa că e de maximă importanță ca părinții să fie un exemplu pentru cei mici.  

Şi e important, de asemenea ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că dacă ȋn mica copilarie 
e mereu altcineva care să-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va ȋncerca totul, 
ca să-şi afirme independența, ori va evita totul, dintr-un exces de prudență. Pe când, dacă e obişnuit de mic 
să ȋnfrunte nişte situații şi să facă nişte alegeri (evident, pe măsura lui, şi controlate de adult) ȋi va fi mult 
mai uşor să ia hotărâri ȋn ceea ce-l priveşte.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

SBRENȚA NICUȚA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HINOVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

SCARLAT LARISA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1, PEȘTERA, JUD. CONSTANȚA  

 
 “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de 

Saint-Exupery 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 

s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). Ca părinţi 
trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când ne implicăm activ 
în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în lumea lor, iar ei într-
a noastră. Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de 
sensul didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte 
adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de 
îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul 
îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind 
intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care 
îşi structurează personalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. “Cum pot să-mi dau 
seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este să ne observăm cu mare 
atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele lui, cu succesele şi 
insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în dezvoltarea copilului, dar 
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şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în perioada următoare.  
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 

şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 
Bibliografie:  
 Augusto Cury, “Părinți străluciți, profesori fascinanți”, Editura “For You”; 
 Vrăsmaş Ecaterina Adina, „Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002.  
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EDUCATIA IN FAMILIE 
CEI SAPTE ANI DE ACASA! 

 
PROF. INV. PRIMAR ŞCHEAU MIHAELA-NADIA 
ŞC. GIMN. ,,ECATERINA TEODOROIU” TG-JIU 

 
 A avea cei ,,şapte ani de acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-cuviinţă în tot cursul 

zilei, în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc., mai 
exact, a fi politicos.  

 Politeţea este ,,ceva” care se învaţă şi se învaţă uşor, dacă familia se implică în educarea copilului de 
timpuriu. Primele reguli de politeţe se învaţă de la părinţi şi bunici. Apoi se învaţă de la doamna educatoare, 
de la doamna învăţătoare şi de la toţi profesorii. Toţi aceşti oameni din jurul nostru ne dau sfaturi zilnic:  

•  ,,Spune Bună ziua când te întâlneşti cu cineva cunoscut!” – spune mama; 
•  ,,Nu vorbi cu gura plină!” – spune bunica; 
•  ,,Pune-ţi mâna la gură când strănuţi!” – spune tata; 
•  ,,Spune te rog când ceri ceva!” – spune doamna învăţătoare. Şi multe, multe alte sfaturi.  
Copiii au nevoie de aceste sfaturi şi este foarte bine dacă le primesc. Uneori ţin cont de ele, dar se 

întâmplă să şi greşească. Atunci, cineva ar trebui să aibă grijă să le facă observaţie şi să le îndrepte 
comportamentul. Această problemă are ca soluţie – POLITEŢEA. Dacă vor fi politicoşi, vor fi apreciaţi şi 
lăudaţi. Ceilalţi vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei. Politeţea se învaţă, aşa că dacă copiii greşesc, nu trebuie 
să se sperie, ci să caute să se corecteze. Dacă nu ştiu cum să se comporte într-o situaţie, trebuie să-i întrebe 
pe cei mari, nu să le fie ruşine sau frică. Aceasta se poate realiza dacă părinţii au construit o relaţie cu copiii 
bazată pe ascultare, încredere şi respect.  

Copiii învaţă, la început prin imitaţie, reguli de politeţe. Dacă au fraţi mai mari şi văd la aceştia că 
oferă locul în autobuz unei persoane mai în vârstă sau dau întâietate unei asemenea persoane la intrarea în 
magazin, va învăţa că aşa este normal. Dacă în familie se vorbeşte pe un ton calm, la fel vor vorbi şi ei cu 
ceilalţi. S-a constatat că copiii care ţipă provin din familii în care se vorbeşte pe un ton răstit.  

Tot în familie trebuie să înveţe formulele de adresare. Un copil care în familie s-a adresat tuturor cu 
,,tu”, chiar şi mai târziu va întâmpina probleme în a se adresa anumitor persoane cu ,,dumneavoastră”.  

Familia este cea care va impune regulile de politeţe şi îi va învăţa pe copii despre salut, punctualitate, 
ţinuta vestimentară, comportamentul din anumite situaţii, limbajul folosit.  

Educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte în bună măsură viitorul 
adult. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja 
deprinse din familie.  

 
Bibliografie:  
Michiela Gîgă - ,,Codul bunelor maniere pentru copii”, ed. Coresi, Bucureşti, 2002 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
 EDUCATOARE: SCHILL ANIKÓ 

 LICEUL TEORETIC GERMAN ” FRIEDRICH SCHILLER” 
 STRUCTURA G. P. P: NR. 31, ORADEA  

 
 În orice societate famii la joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului. Părinții 

joacă cel mai important rolîn formarea copiilor, creșterea și dezvoltarealor ca personalități. Familia 
reprezintăcadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și 
împliniteetapele întergeului său ciclu de creștere și dezvoltare. Acest cadru al familiei este primul său 
intermediarîn relațiile cu societatea. Ea constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante 
trăsăturicaracteriale și morale.  

 Părinții sunt primii educatori din viața copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Comenius 
care consideră că educația primită de la acesta este determinantă pentru dezvoltare sa ulterioară. Familia 
este grupul cel mai important dintre grupurile socialedeoarece ea influențează și modelează persoana 
umană.  

 Începând din primii ani de viață copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament. Prima relație a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Acesta îi oferă copilului 
primele informații despre lumea care îl înconjoară, primele reguli și norme de conduită dar și climatul socio 
– afectiv. Acest tip de relație este hotărâtoare în devenirea personalității.  

 Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate in care el înțelege cel mai bine afecțiunea. 
Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria modalitate de a oferi și 
primi iubire. Când copilul este iubit, este mai ușor de disciplinat și de format. Iubirea adevărată este 
totdeauna necondiționată. Iubirea necondiționată este iubire totală, ajută părinții să-și dea seama ce trebuie 
să facă pentru a-și crește copilul.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți, 
la formarea personalității și comportamentului copilului mpână merge la școală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă, ne găndim la un copil bine crescut, care știe să salute, să spună mulțumesc ,,te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții.  

 Regulile morale ,,bunele maniere, educația sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dar educația primită în cei 7 ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și 
părinți, specificul de dezvoltare al copilului ,,valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului.  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relația afectivă cu părinții. Copilul 
iubit de către părinți se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranță îi crează deschiderea spre 
învățarea și asumarea regulilor de comportament.. Copilul care se simte apreciat de către părinți percepe în 
mod pozitiv regulile transmise de către aceștia. Ba chiar el realizează că părinții îi acordă atenție, că sunt 
preocupați de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire și 
încredere face ca regulile sănu se transforme în disciplină de fier. Pentru că el înțelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine și ce e rău., nu poate vedea 
dincolo de propriile nevoi, așa încât nu este tocmai rezonabil să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La 
această vârstă este nepotrivit să îi cerem copilului să fie altruist, îl putem însă învăța formulele de politețe. 
Ăi arătăm când și cum se spune bună ziua, te rog, mulțumesc, la revedere, iar copilul învațî prin imitație.  

 De la 3 la 5 ani copilul începe sa fie capabil să împartă jucăriile, își dezvoltă simțul binelui și al 
răului, este conștient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reactiile părinților în fața 
comportamentului său., apreciază recompensele dar conștientizează și semnificația pedepsei.. De 
asemenea, acum este în momentul pentru a-l învăța bunele maniere: ce se cuvine și ce nu se cuvine La masă 
,,într-o vizită, în parc ,,la grădiniță. A-l învăța însă bunele maniere este un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcția corectă sunt întâmplările 
curente din spațiul familail..  
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 Între 5 și 7 ani copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniță, stă cu bona, cu bunica, și 
pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părințieste necesar să i se dezvolte mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur- copii și adulți. Acum ar trebui să poată sa poarte o conversațiecu adulții, să își 
argumenteze punctul de vedere în discuțiile cu copiii de aceași vârstă, să intervină în discuțiile din familie, 
să vorbească la telefon. Trebuie să fie încurajat să se exprime, să termine ce are de spus, și este interzis să 
i se facă observații în public.  

 Părinții sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai țipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinți. Sau este ineficient să îi atragem atenția că nu a spus mulțumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. Dacő cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, și copilul 
va vorbi calm 

 Până la 6 – 7 aniun copil trebuie să aibe dezvoltate- în principal prin educația primită acasă, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat ), un nivel rezonabil de politețe, 
învățate din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltatcare să-i permităsă comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoțională care să î idea posibilitatea de a-și controla fricileși emoțiile și capacitatea de 
relaționare socială.  

 După ce ajunge la vârsta preșcolară, educația copilului se împarte între famile și dascălii și pedagogii 
din școală, cei din urmă vor fi chemați să ”șlefuiască”ceea ce a realizat familia, să completeze goluriledin 
procesul instructiv-educativcare au scăpat pâna la această vârstăși să-l ajute pe copil în înțelegerea și 
lămurirea unor probleme.  

 Cei 7 ani de acasă își pun accentul cel mai multîn ceea ce devine un copil mai târziu, și anume –OM. 
Aceasta este perioada cea mai importantăfiind temelia pe care se clădește o ființă cu diverse aptitudini și 
preferințecu un comportament normal sau deviat. Așa cum ne creștem și ne educăm copiii, așa cum ne 
comportăm noi, așa vor trăi și se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc și se formează în viață într-un 
universpe care-l creează părinții.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIRCEA SANTIMBREANU” BRAD 
PROF. ȘCHIOAPA ALISA MARIA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

 Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim:  

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă.  
 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

SCOREI ELIZA CRISTINA 
 
Ori de câte ori suntem puși în situația de a vedea un comportament, considerat de normele în vigoare, 

neadecvat la copiii din jurul nostru tindem să îi atribuim eticheta ,,nu are cei 7 ani de acasă”, dar haideți să 
vedem ce înseamnă această expresie.  

Expresia cei 7 ani de acasă se referă la totalitatea normelor de conduită pe care trebuie să le adopte 
copilul în diferite situații. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât 
unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. ,,Dar educația primită în cei 7 de acasă depinde de câțiva factori: 
relația afectivă dintre copil şi părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia 
şi pe care le transmite copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al 
Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Copiii învață prin explorarea lumii înconjurătoare care le stimulează dezvoltarea încontinuu, sub toate 
aspectele. În acest sens, standardele de învățare şi dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani sunt 
structurate pe 4 domenii de dezvoltare a copilului (domeniul 1 se referă la dezvoltarea fizică, domeniul 2 
se referă la dezvoltarea personala, emoțională, socială, domeniul 3 se referă la dezvoltarea limbajului, a 
comunicării, iar domeniul 4 se referă la dezvoltarea cognitivă). Prin interacțiune cu mediul (fizic şi social), 
copiii trăiesc experiențe ce au un impact incontestabil asupra dezvoltării lor complexe. Fiecare acțiune a lor 
de cucerire a mediului în care trăiesc și se dezvoltă implică atât procese cognitive, operații mentale, cât şi 
trăiri afective şi motricitate. Pentru astfel de experiențe, copilul trebuie să fie sprijinit în dezvoltarea sa sub 
raport fizic, cognitiv, socio-emoțional, lingvistic. Toate domeniile de dezvoltare sunt intercondiționate, 
adică dezvoltarea unui domeniu favorizează dezvoltarea copilului într-un alt domeniu, iar experiențele de 
învățare sunt cu atât mai semnificative pentru progresul copilului, cu cât ele se adresează simultan tuturor 
domeniilor dezvoltării. Ritmul dezvoltării fiecărui domeniu este diferit de la copil la copil. Fiecare domeniu 
de dezvoltare are o anumită specificitate. De aceea, există obiective ale educației timpurii care sunt specifice 
unui domeniu, dar a căror realizare determină implicit antrenarea obiectivelor dintr-un alt domeniu de 
dezvoltare. De exemplu, dacă obiectivul este de a-l învăța pe copil să mănânce de sine stătător, acesta 
implică, pe lângă motricitate, coordonare oculo-motorie, atenție şi reacții emoționale, prin modul în care 
adultul îl ajută, îl încurajează în mișcările pe care le realizează, comunicând cu el, numind felurile de 
mâncare și obiectele cu care mănâncă. La fel, dezvoltarea limbajului poate favoriza sau bloca interacțiunile 
sociale ale copilului cu ceilalți.  

Încă de la naștere, fiecare etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile putem spune că decurg de la sine, există factori care 
pot influenta această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din acești factori țin strict de mediul 
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Profesorul 
psiholog Adina Mesaroş a explicat, pentru ziarul „Adevărul“, cum influențează primii ani din viață 
comportamentul viitor al copilului şi, nu în puține cazuri, chiar a viitorului adult. Potrivit psihologului, 
Adina Mesaroș, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naștere, este satisfacerea nevoilor 
imediate ale copilului. Copilul mic plânge deoarece are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea 
vârstă. Este indicat să identificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar 
frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil.  

De obicei bebelușul este atașat de mama și de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și 
exprimate de către copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la diverși 
stimuli, modul de a răspunde la mediu le puteți observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

De pe la 3 - 4 ani - copilul învață, la început prim imitație, reguli de politețe. Sunt lucruri care se 
învață implicit. Spre exemplu, dacă își va vedea fratele mai mare că în autobuz își cedează locul unei 
persoane în vârstă, va învață că așa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina 
de alături, va învăța şi el să fie respectuos cu ceilalți. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi 
copilul va vorbi calm. În general, copiii care țipă sunt cei în ale căror familii se vorbește pe un ton răstit.. 
Tot în această perioadă se învață şi formulele de adresare. Un copil care este învățat de mic să se adreseze 
într-un anumit fel, cu greu va reuși să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. Sunt mulți copii care 
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ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor folosind formula de adresare 
,,dumneavoastră“, tocmai pentru că, în familie, a fost învățat să spună tuturor ,,tu“.  

La vârsta preșcolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii asemeni ei și sunt frumoasă, 
așa cum îmi spune bunica. ” ori „Eu sunt la fel ca tata, suntem puternici amândoi. ” Astfel va exista o 
încercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalți și cea a cunoașterii de sine.  

Părinții sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai țipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinți ori este ineficient să îi atragem atenția că nu a spus mulțumesc la magazin dacă 
în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

Cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulțumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să lăudăm copilul ori de câte ori se dovedește bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulțumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educația primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politețe, 
învățată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoțională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoțiile şi capacitatea de 
relaționare socială - sintetizează psihologul.  

În concluzie să nu uităm că unii copii cunosc salturi spectaculoase în dezvoltare într-un interval scurt 
de timp, alții înregistrează o dezvoltare gradată în același interval de timp. În ambele cazuri, dezvoltarea 
lor este normală. De aceea, este foarte important să respectăm ritmul şi caracteristicile individuale ale 
învățării şi dezvoltării fiecărui copil. Prin formularea lor, standardele doar orientează adulții în procesul de 
participare şi sprijinire a creșterii şi dezvoltării normale şi depline a tuturor copiilor, fiind niște repere 
generale ale dezvoltării acestuia, și nicidecum trasee strict individuale de dezvoltare.  

 
Bibliografie: 
 web: https: //adevarul. ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-

marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index. html 
http: //www. consultanta-psihologica. com/cei-sapte-ani-de-acasa/ 
http: //www. itsybitsy. ro/cei-sapte-ani-de-acasa/ 
adev. ro/pbbbcv 
http: //www. rise-plh. eu/img/PLH_Facilitator%20Manual_Romanian. pdf 
https: //mecc. gov. md/sites/default/files/standardele_de_invatare_tipar. pdf 

2088

 

https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html
https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html
http://www.consultanta-psihologica.com/cei-sapte-ani-de-acasa/
http://www.itsybitsy.ro/cei-sapte-ani-de-acasa/
http://adev.ro/pbbbcv
http://www.rise-plh.eu/img/PLH_Facilitator%20Manual_Romanian.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standardele_de_invatare_tipar.pdf


EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ EDIȚIA 2020 
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 LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRAILOIU” DIN MUNICIPIUL TG. JIU 
 
Atunci când vorbim despre educația familie trebuie să luăm în considerare mai mulți factori. Primul 

dintre aceștia reprezintă nivelul de educație al părinților copilului. Gradul de educație al părinților copilului 
diferă unul față de celălalt, dar și de la o familie la alta. Toți ne asemănăm, dar educația este cea care face 
diferența.  

Un al doilea factor este factorul timp care nu permite întotdeauna realizarea demersului educativ ca 
părinte. Acesta este și motivul pentru care cei mai mulți dintre părinți apelează la interpuși așa cum sunt: 
profesori, rude (bunici, frați), bone, etc. Ceea ce nu înțeleg părinții este că acest lucru este nociv pentru 
copii întrucât copiii pot fi ușor debusolați și de către stilul de gândire diferit, de către modul diferit de a 
aborda problemele, deoarece cei mai mulți dintre copii la vârste fragede lucrează cu tipare.  

Stresul și oboseala acumulate de către părinți la serviciu constituie un alt factor care interferează cu 
necesitățile de educație ale copiilor. Stresul și oboseala acumulate de către părinții interferează cu educația 
prin faptul că părinții nu mai pot să se concentreze la activitățile cu proprii copii, iar uneori, deși copiii o 
cer, aceștia sunt respinși motivându-li-se lipsa timpului de cele mai multe ori.  

Egoismul și comoditatea părinților reprezintă un factor care devine din ce în ce mai comun părinților. 
Aceștia s-au obișnuit să ducă o viață socială diversificată, cu tabieturi impuse de către modă sau de către 
modele mai mult sau mai puțin demne de urmat. Păturile sociale sărace și de mijloc apelează deseori la 
televizor, care poate înlocui pe perioadă scurtă bona sau părinți. Gama largă de televiziuni pentru copii, cu 
un conținut adecvat pentru fiecare vârstă, asigură pentru moment liniștea părinților, dar cu pierderi mari 
pentru educația copiilor care petrec astfel din ce în ce mai puțin timp cu părinții lor.  

Familiile dezorganizate reprezintă un alt factor care contribuie din plin la ne reușita în viață a copiilor. 
În acest caz, părinții reprezintă adevărate exemple negative pentru propriile lor odrasle. Sunt din ce în ce 
mai frecvente cazurile de abuz ale minorilor care sunt supuși unor comportamente indecente asupra lor, sau 
reprezintă martorii unor cu pasul de comportamente asupra altor persoane nevinovate. Din păcate, factorii 
anterior enunțați contribuie din plin la apariția comportamentului de tip bullying care se manifestă în școli, 
de cele mai multe ori ca mijloc de defulare sau refulare a copiilor care au fost „uitați” de către părinții lor.  

Nu există o bună rețetă pentru asigura cei șapte ani de acasă, dar pot fi stabilite, însă bune practici 
care să contribuie din plin la o educație sănătoasă a copiilor. Un astfel de exemplu îl reprezintă „Ghidul de 
bune practici pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani” care a fost realizat în cadrul Proiectului 
pentru Educație Timpurie Incluzivă, din cadrul Programului de Incluziune Socială cofinanțat de Guvernul 
României şi Banca Mondială.  

Obiectivele generale ale educației timpurii, potrivit acestui ghid, ar fi:  
• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalității copilului în funcție de ritmul propriu şi 

trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia;  
• Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții şi mediul, pentru a dobândi 

cunoștințe, deprinderi, atitudini şi conduite noi.  
• Încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experiențe autonome de 

învățare.  
• Descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini 

de sine pozitive.  
• Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi şi atitudini necesare 

acestuia la intrarea în scoală şi pe parcursul vieții.  
Concluzia ar fi cea oferită de către pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, 

de ambianța şi climatul acesteia şi de înclinația către imitație a copilului, se adresa părinților: „ Nu trebuie 
să faceți în fața copilului nimic din ceea ce nu vreți să imite”.  
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 MODELE URMATE DE CĂTRE ELEVI 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: SCUTAR ANGELICA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA BAIȘEȘTI / JUD. SUCEAVA 

 
Chiar din primele clipe de viață, fiecare individ aparține unui grup mai mare sau mai mic denumit 

familie. Pe măsură ce se dezvoltă fizic și psihic își adjudecă apartenența la alte grupuri, cercurile acestora 
mărindu-se și intersectându-se sau depărtându-se în funcție de interesele și scopurile urmărite de fiecare 
individ în parte. Însă, ajuns la vârsta școlarității se încadrează în grupul clasă de elevi.  

Pe parcursul interacțiunii cu membrii grupului din care face parte într-o anumită perioadă din 
dezvoltarea sa, copilul are nenumărate modele de comportament. Important este ca el să fie capabil de a 
alege pe acele care se pretează personalității sale dar și societății din care face parte.  

În primii ani de viață, îndrumarea copilului revine părintelui care se preocupă de dezvoltarea lui fizică 
dar și psihică. Involuntar, tot părintele este modelul micului om care tinde să imite comportamentele cu 
care vine în contact permanent. În sânul familiei copilul învață articularea și folosirea corectă a cuvintelor, 
primele noțiuni matematice, elemente despre mediul înconjurător dar și aptitudini și comportamente despre 
societate. Putem spune, așadar, că prima ,,școală” pe care copilul o frecventează este familia. De aceea este 
important ca atât limbajul cât și noțiunile folosite în cadrul familial să fie cât mai corecte deoarece, odată 
însușite greșit de către copii, ele devin greu de corectat mai târziu.  

Odată cu lărgirea orizontului spațial cunoștințele copilului se îmbogoțesc considerabil și într-un ritm 
rapid. El asimilează și imită alte modele întâlnite, de exemplu la locul de joacă. Aceste modele trebuiesc 
gestionate corect de către adulții din preajma copilului deoarece ele pot pune în pericol dezvoltarea sa 
armonioasă.  

În toate situațiile prezentate mai sus și nu numai, adultul, care este mereu în preajma copilului și îl 
coordonează spre o dezvoltare armonioasă este mama. Ea este cea care se preocupă îndeaproape de toate 
proceeele de învățare pe care copilul le desfășoară pe parcursul dezvoltării sale.  

Chiar și în perioada școlarității, este bine cunoscut faptul că mama este stâlpul de sprijin al micului 
școlar în mai toate planurile; de la efectuarea temelor pentru acasă până la transmiterea nemulțumirilor 
către cadrul didactic, de la organizarea materialelor necesare pentru învățare până la sprijinul emoțional 
apărut în diferitele situații de colaborare sau interacționare cu alți participanți ai actului învățării.  

Trebuie să recunoaștem că ceea ce exercită o influență adâncă asupra copiilor este familia. Educația 
în familie influențează puternic întreaga existență a individului, indifferent dacă, ulterior, el recunoaște sau 
nu. Conștient sau inconștient, părinții sunt modele pentru copii pe care le văd cu ochii minții și pe care le 
urmează.  

Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dragoste pe care o poartă copiilor. De aceea, între 
familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
Nica I., Țopa L. ,,Colaborarea școlii cu familiile elevilor”, E. D. P., București, 1974; 
Stoian M. ,,Abecedarul părinților”, E. D. P., București, 1972.  
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FAMILIA- COPILUL- NORME ȘI VALORI SOCIALE 
 

PROF. INV. PRIMAR SCUTARIU ANIȘOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DIMITRIE CANTEMIR” RADAUȚI 

 
 Familia reprezintă pentru copil structura socio-afectivă securizată, principala structură protectoare, 

oricând și întotdeauna primitoare absolut necesară existenței lui. În familie copilul are parte de primele 
lecții de viață, părinții sunt cei care îi oferă un prim model de învățare.  

 În cadrul familiei, copilul își însușește normele și valorile sociale devenind apt să relaționeze cu 
ceilalți membrii ai societății. În cadrul familiei, socializarea are patru componente: normativă - prin care se 
transmit copilului principalele reguli și norme sociale; cognitivă - copilul dobândește deprinderile și 
cunoștințele necesare formării ca adult; creativă - copilul învață să gândească creativ pentru a se putea 
adapta noilor situații; psihologică - pentru a relaționa cu persoanele foarte apropiate cât și cu alte persoane, 
este nevoie de dezvoltarea afectivității.  

 Relația părinți-copii are o deosebită importanță atât în fixarea celor mai adecvate deprinderi 
comportamentale, cât și în asigurarea unor condiții psihologice normale. Temelia bunei desfășurări a acestei 
relații constă în norme precise care corespund următoarelor obiective:  

- dragostea părintească concretizată în asigurarea protecției, securității și orientării copilului, în 
formarea unor aptitudini și atitudini pozitive presupune încredere și siguranță din partea copilului, afecțiune 
și înțelegere din partea părinților; 

- asigurarea unor raporturi relaționale, juste și echilibrate care se concretizează datorită modelelor de 
conduită adecvată oferită copiilor de către părinți deoarece calitățile și atitudinile lor au o influență 
formativă decisivă; 

- complementaritatea rolurilor parentale presupune ca părinții să formeze în raport cu copilul o unitate 
inseparabilă care-și împarte rolurile și sarcinile, care trebuie să se completeze reciproc astfel încât tatăl să 
reprezinte autoritatea supremă iar mama, afectivitatea căminului.  

Sentimentul de siguranță, pentru copil, se întemeiază pe sentimentul de a fi acceptat așa cum este și 
drept ceea ce este de către anturajul său imediat, dar mai cu seamă de către părinți iar pentru a se simți 
acceptat înseamnă mai înainte de orice a se simți iubit. Sentimentul de iubire nu poate fi pentru copil un 
sentiment abstract motiv pentru care dragostea trebuie să fie simțită de către copil, să fie exprimată prin 
acordarea unor satisfacții concrete. Dovada acestei iubiri constă în atât tandrețea părinților față de copil cât 
și în calitatea hranei și a îngrijirilor, în gingășia contactelor sale cu mama, în duioșia micilor sale jocuri cu 
mama și tata. De asemenea, în timp, copilul va simți dragostea părinților și din bunăvoința ce i se arată, din 
bucuriile ce i se oferă, și, în special, din interesul pe care părinții îl acordă faptelor lui și din timpul pe care 
i-l consacră.  

Un copil nu se va simți iubit dacă nu are posibilitatea ca, la rândul lui, să exprime sentimente de 
afecțiune prin gesturi ca: se agață de gâtul mamei, povestește ceva, când îmbrățișează și sărută, oferă 
părinților o mâzgâlitură fără pretenții sau un desen frumos, ajută pe mama la pusul mesei sau pe tata la 
treaba din grădină dovedind astfel dorința de a contribui la bunăstarea familiei, de a participa prin aporturi 
reale la viața anturajului. Aceasta este modalitatea lui de a-și confirma apartenența la grup.  

Este binecunoscut faptul că foarte mulți părinți își copleșesc copiii cu tot felul de cadouri în locul 
sentimentelor vizibile de duioșie. În această situație copilul trăiește intens sentimentul îndoielii de a fi iubit. 
El are nevoie să știe, să simtă că este un izvor de bucurie și de mulțumire pentru părinți, că sunt bucuroși 
că îl au și că reprezintă un element de fericire pentru cei apropiați. În caz contrar, dacă copilul simte că este 
în plus, dacă părinții îl minimalizează, îl neglijează și nu îi oferă ocazia de a-și da seama ce mult înseamnă 
pentru ei atunci vor apărea tulburări caracteriale în dezvoltarea personalității lui.  

 
Bibliografie:  
Cum să ne creștem copiii?, Danion Vasile, Editura Sophia, București, 2012 
 www. fatitimp. com  
 www. ro. scribd. com 
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ROLUL FAMILIE IN EDUCARE COPIILOR 
 

INV, SCUTARU CRISTINEL 
SCOALA GIMNAZIALA COMUNA COLȚI 

 
 Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, iar implicarea acestui 

deziderat rezidă în strânsă legătură dintre familie și mediul educațional. Acest lucru impune ca părinții să 
fie parteneri egali în educația copilului.  

 Familia este un factor determinat care modelează principiile și realizarea copiilor. Familia este o 
puternică influență asupra a ceea ce am devenit, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a 
tot ce ne influențează pe noi. Părinții joacă cel m-ai important rol în formarea copiilor, creșterea și 
dezvoltarea lor ca personalități. Anume din familie copilul trebuie să învețe normele morale, etice, fiindcă 
familia este baza fundamentală a formării de sine. Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o 
acțiune unitară, coerentă, iar implicarea educației rezidă în strânsă legătură dintre familie și mediul 
educațional. Acest lucru impune ca părinții să fie parteneri egali în educația copilului.  

 Părinții sun „sâmburele” societății noastre, are sarcina de a asigura dezvoltarea morală și fizică a 
copilului. De părinți nu depinde doar maturizarea psihică a copilului, ci și felul în care îl educă pe copil, 
cum îi dirijează viața afectivă și cum va evolua copilul pe viitor.  

 Sa fii părinte este foarte greu. În condițiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice dezvoltării 
copilului, familia este în primul rând cadrul existenței biofizice ale acestei dezvoltări. Părinții sunt cei care 
stabilesc un anumit program zilnic necesar dezvoltării fizice sănătoase ca alimentarea, activitățile, jocurile, 
plimbările, pregătirea de lecții, ora de culcare și multe altele. Un bun ghid pentru copil în primul rând sunt 
părinții și anume comportamentul lor în familie, între ei și față de semenii lor. Comportamentul părinților 
față de copil reprezintă o fază principală în dezvoltarea normală a stadiilor de viață a copilului. Un mod de 
comunicare liber exprimat fără agerise, prioritate îi permite copilului să se simtă în primul rând liber în 
gândire și exprimare, în al doi-lea rând m-ai deschis spre o comunicarea cu ei și spre o gândire matură mai 
timpurie.  

 Un alt rol destul de important în educarea copiilor este atenția din partea părinților, ei trebuie să fie 
cât m-ai atenți la tot ce face copilul lor, spre exemplu. să fie prezenți la activitățile în acre participă copii 
lor, să fie interesați de hobbyurile copiilor lor, să discute cu ei despre activitățile zilnice, să petreacă cât m-
ai mult timp împreună cu familia lor cu copii. Să iasă m-ai des împreună la o plimbare, la o distracție. 
Participarea afectivă a părinților la necazurile copiilor, la evenimentele din viața acestora, le dau liniștea și 
siguranța. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice natura 
greșelilor săvârșite, gravitatea acestora și nu să se apeleze la măsuri autoritare și drastice deoarece ele 
produc blocaje psihice și dezadaptare socială.  

 Familia este grupul cel mai important din toate grupurile sociale deoarece ea influențează și 
modelează persoana umană. Cercetările care vin din psihanaliză, psihologia socială și sociologie susțin că 
familia este: adevăratul laborator de formare a persoanei.  

 
 Bibliografie:  
1. Stan, Emil, Autoritate și educație, Editura Polirom, Iași, 2018.  
2. Didactica Nova- Revistă de informare și cultură didactică, nr. 13-14, decembrie 2008. Craiova: 

Ed. Didactica Nova.  
3. Bonchiș, E. (2004). Familia și rolul ei în educare copilului. Iași: Ed. Polirom.  
4. Munteanu, A. (2006). Psihologia dezvoltării umane. Iași: Ed. Polirom.  
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EDUCAREA COPILULUI PANA LA VARSTA 2 ANI 
 

PROF. INV. PRIMAR: SCUTARU ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA VIPEREȘTI 

 
 La naștere, partea din creier care controlează impulsurile (lobul frontal localizat chiar in spatele 

fruntii) este imatura, dezvoltarea creierului fiind deosebit de intensa pana ce copilul împlinești vârsta de 2 
ani.  

 Sub vârsta de 1 an, nu exista metoda de disciplinare a comportamentului întrucât nici micuțul 
nu e inclinat sa face prăsitoare, ci doar stângacii care se fac din neputința fiziologica si nu rea-voința.  

 La 1 an copilul e curios, plin de energie si foarte mobil. Preocuparea lui de baza este explorarea 
mediului înconjurător. Începe sa înțeleagă ce vorbești, însă nu realizează ca ”nu”-urile spuse ieri se aplica 
si acțiunilor de astăzi. Nu știe încă cum funcționează lucrurile – ca daca lovește o vaza, aceasta se sparge. 
Vrea ceva si vrea acum! N-are timp sa aștepte, iar așteptarea il dispera! 

 Ce trebuie sa facem? 
 Sa avem așteptări rezonabile: arata-i ce trebuie sa facă, dar nu insista prea mult. Ajuta mai mult tonul 

vocii si expresiile faciale. Fii ferma, dar pozitiva, si nu exagera.  
Concentreaza-te pe siguranța: montează dispozitive de siguranța pentru orice obiect potențial 

periculos din casa, înlătura din calea copilului orice obiect care se poate sparge, rupe. Daca ajunge sa pună 
mana pe un obiect interzis, spune-i “NU”, ia-l ușor din mana, explicând-i ca o faci pentru siguranța lui, apoi 
distrage-i atenția. Este vina ta si nu a copilului daca cel mic apuca ceva sau intra undeva unde nu are voie!  

 Conflictele se meditează prin consolare si distragerea atenției. Copilului de 1 an si jumătate care nu 
vrea sa stea in scaunul de mașina, da din mâini si din picioare, deranjând șoferul, ii vei explica pe un ton 
calm de este necesar sa stea in scaun si ca nu se discuta asupra acestui aspect. Pune-l in scaun din nou si 
încearcă sa-i distragi atenția. Pana la urma, mașina nu pornește daca nu ne așezam in scaun si nu punem 
centura: mami si tati sunt in scaun si au si centura! 

 Este foarte important sa nu lovim sau sa pălmuim copiii de orice vârsta, mai ales ca cei sub 2 ani 
nu pot face legătura intre comportamentul lor si pedeapsa fizica, vor simți doar durerea loviturii. “Bătaia 
rupta din rai” este considerata una din cele mai controversate metode de disciplinare a copiilor. Iată si de 
ce specialiștii o descurajează:  

• bătaia învață copilul ca e bine sa lovești atunci când ești furios 
• poate răni fizic copilul 
• in loc sa-i învețe cum sa-si schimbe comportamentul, le induce teama de părinți si ii face sa se 

ferească a se lasă prinși de aceștia 
• in cazul copiilor care caută atenția celor din jur prin orice mijloace (“se dau in stamba”), bătaia 

poate avea efect contrar, “recompensându-i” – atenția negativa e mai mult decât nimic! 
Încă ceva despre comportamentul abuziv: acesta include lovitul, pălmuitul, țipatul si poreclitul. 

Evita-le! Daca trăiți intra-un mediu in care aceste lucruri sunt la ordinea zilei, copilul si comportamentul 
lui vor avea de suferit. Atunci de ce le folosesc oamenii? Pentru ca au eficienta imediata pe termen scurt. 
Partea proasta este ca sunt însoțite mereu de efecte secundare. Relațiile in care se folosesc astfel de tactici 
se vor degrada. Metodele pot dovedi un oarecare efect in cazul copiilor foarte agresivi.  

 Si nu uita ca cei mici învață cel mai bine prin observarea adulților, mai ales a părinților. Asigura-
te ca voi, părinții, le oferiți un comportament-model. Vei face o impresie mai puternica daca iti aranjezi 
lucrurile in ordine, la locul lor, decât sa tipi la cel mici sa-si adune jucăriile de pe jos.  

 
 Bibliografie selectiva:  
1.  https: //www. mamica. ro/pedepse-la-0-2-ani/ 
2. Minulescu, M. (2006). Relaţia psihologică cu copilul tău. Bucurest: Psyche.  
3. Moran de Jouffrey P. (2005). Psihologia copilului. Bucureşti: Psyche 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SECĂREANU LAURA-IONETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NAE A. GHICA” RUCAR-ARGEȘ 

 
 Ce bucurie mai mare poate exista decat aceea de a fi parinte? Sentimentul unic pe care il ai atunci 

cand in pantecele tau se infiripa o viata, sau atunci cand, dupa nastere viata copilului depinde de ingrijirea 
oferita, de deciziile luate referitor la cresterea lui, de educatia pe care o dai celui mic. Inainte de orice alta 
influenta educativa primita incepand cu gradinita, este educatia primita in familie. Oriunde ai merge in 
viata, indiferent de ce scoli sau facultati renumite vei urma, cei 7 ani ,,de acasa”, vor fi cu tine pretutindeni, 
te vor urma si iti vor arata cine esti, de fapt. Asadar, inainte de toate, familiei ii revine prima sarcina de 
modelare a micului vlastar.  

La cate intrebari nu este obligat sa raspunda un parinte! Viata cere reactii adecvate in raporturile cu 
copilul si nu-I deloc usor sa gasesti intotdeauna rezolvarea cea mai potrivita fiecarui caz in parte, mai ales 
ca, de cele mai multe ori, esti obligat sa actionezi cu promptitudine, fara sa ai mult timp de gandit. Uneori 
te lasi purtat de ,,inspiratii” de moment, sa fii concesiv fata de nechibzuinta cu care rezolvi lucrurile, 
spunandu-ti ca nu a fost vorba de ceva important, ca-ti este ingaduit sa si gresesti, din cand in cand, atat 
timp cat ,,in problemele majore” procedezi bine. Abia mai tarziu se intampla sa regreti ca nu ai fost mai 
exigent si ai trecut cu usurinta. Depinde de fiecare familie in parte reusita unei educatii bune, respectiv: unii 
parinti sunt preocupati de partea financiara a copilului, oferindu-I acestuia guvernanta, bani si conditii forte 
bune de viata., insa fara sa se implice personal in educatia copilului, fara a vorbi cu el. In cazul acesta, 
degeaba ii oferi copilului toate conditiile, daca nu il asculti, indrumi, ajuti. Acesti copii sunt copii care 
sufera enorm.  

 Mare parte dintre parinti sunt preocupati de felul in care se dezvolta copilul din punct de vedere 
social. Traind intr-o lume atat de complexa, relatiile sociale sunt foarte importante: te invata cum sa lucrezi 
in echipa, cum sa colaborezi cu altii si contribuie la succesul professional si personal. Abilitatile sociale se 
refera la acele cunostinte si deprinderi despre cum anume sa interactionezi cu cei din jur: cum sa respecti 
regulile principale de conduita, cum sa intervii intr-o discutie, sa comunici in mod clar ceva ce vrei sa 
transmiti, sa fii perceput ca si o potentiala mana de ajutor pentru cei din jur.  

 Un climat de viata sanatos se obtine in familie cand domneste voia buna, optimismul, increderea in 
fortele fiecaruia, in puterea de a birui unele greutati care in mod inevitabil apar, si de a face fata sarcinilor 
care stau in fata unei casnicii. Nu trebuie uitat faptul ca in educatie totul conteaza, nu-s de loc lucruri lipsite 
de temei, zambetul mamei, figura ei senina, rabdarea de a asculta copilul, vorba ei calda. Poti spune in zeci 
de feluri copilului sa indeplineasca o sarcina. Poti avea moduri de a-l privi, de a-l dojeni sau incuraja. Si 
fiecare din aceste moduri dobandeste o anume incarcatura afectiva, produce efecte deosebite asupra 
copilului, care este dupa cum stim un fin si neiertator judecator al faptelor noastre. Nu trebuie ingaduit sa 
nesocotim sensibilitatea copilului, sa uitam ca sunt fiinte din sufletul si trupul nostru, ca au si ei drepturile 
lor, nevoile si cerintele lor; fara insa a depasi limita, acordand copilului mai mult decat este necesar. Uneori, 
dragostea in exces duce pe parinti la gresala de a crea cerinte sau nevoi artificiale la copil, cerinte care, daca 
sunt satisfacute, se transforma in capricii. Ca orice capriciu, orice dorinta exagerata, mijloceste nasterea in 
copil a individualismului si egoismului.  

 Asadar, de fiecare parinte in parte depinde cum se formeaza copilul ca om, depinde comportamentul 
si modelul pe care acesta il va lua in viata, din viata familiei sale. Daca este lovit, va lovi si el; daca este 
certat in fiecare moment, se va inchide, nu va avea curaj sa ia o decizie, pentru ca nu stie daca este buna 
sau nu; daca in familie nu exista respect si buna intelegere, nu va respecta si nu va avea relatii bune cu cei 
din jur; daca este iubit, si el la randul lui va iubi. Oriunde ar merge, intotdeauna va fi insotit de …. cei 7 ani 
de acasa. Depinde de noi, ca parinti, ce ,,bagaj” va avea intotdeauna la el copilul nostru! 
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 CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR SECELEANU CRISTINA-LUIZA 
 LICEUL TEHNOLOGIC „ RADU PRIŞCU”, DOBROMIR 

 STRUCTURA G. P. N. DOBROMIR DEAL 
 
 "Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală".  
 Albert Einstein 
 Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate. În care plângem şi 

râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care suntem singuri şi totodată 
cu toată lumea.  

 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 
formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat.  

 Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei.  

 De multe ori când întâlnim o persoană căreia bunele maniere îi lipsesc cu desăvârșire, spunem despre 
ea ca nu are cei 7 ani de acasă. Tu, ca părinte, cu siguranță nu îți dorești un copil despre care s-ar putea face 
o afirmație similară și de aceea trebuie să te implici în formarea caracterului său în acești 7 ani. Dar care 
sunt, concret, metodele prin care un părinte își poate educa copilul în această perioadă a vieții sale? Fii tu 
un exemplu! 

 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă însă peste tot acelaşi lucru; atât contextul 
culturalistoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor 
„şapte ani de-acasă”.  

 Și e important, de asemenea ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că dacă în mica copilărie 
e mereu altcineva care să-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele două extreme, ori va încerca totul, 
ca să-și afirme independența, ori va evita totul, dintr-un exces de prudența. Pe când, dacă e obișnuit de mic 
să înfrunte niște situații și să facă niște alegeri (evident, pe măsura lui, și controlate de adult) ii va fi mult 
mai ușor să ia hotărâri în ceea ce-l privește. Tot la capitolul părinți, felul în care i se vorbește și felul în care 
este ascultat, îl va învăța cum să facă și el, la rândul lui, asta, de o manieră pe cat posibil politicoasă.  

 
Bibliografie  
Popovici, D., Sociologia educaţiei, Iaşi, Institutul European, 2003 
Vrășmaș Ecaterina Adina, ,,Consilierea și educația părinților”, Editura Aramis, București, 2002 
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

 EDUCATOARE: SECOȘAN MARIA 
 GRĂDINIȚA P. N. NR. 1, BOCȘA 

 JUD. CARAȘ- SEVERIN 
  
 “Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” 

(Proverbe, 22: 6) 
 Educarea bunelor maniere, regulile morale, sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îî lipsesc cei șapte de acasă. 
Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și părinți, 
specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite copilului.  

Primul model din viața unui copil sunt părinții. Copiii învață prin imitație. Dacă un copil trăiește într-
un mediu plin de toleranță, va învăța să aibe răbdare.  

Dacă un copil trăiește într-un mediu în care este des încurajat, va învăța să aibe încredere în sine.  
Dacă un copil trăiește într-un mediu în care primește laude, va învăța să aprecieze la rândul lui.  
Dacă un copil trăiește într-un mediu de corectitudine, va învăța ce este dreptatea.  
Dacă un copil trăiește într-un mediu în care i se oferă siguranță, va deveni încrezător în sine.  
Dacă un copil trăiește într-un mediu în care este aprobat, va învăța să se placă pe sine.  
Dacă un copil trăiește într-un mediu prietenos și tolerant, va învăța sa găsească dragoste în jurul său.  
Modelul părinților se imprimă atât de tare în copii încât, copilul ajuns adult va reacționa așa cum a 

văzut la mama sau tatăl său (cuvinte, gsturi, expresii, comportamente, reacții).  
Drept urmare pentru a ne educa copiii, trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.  
“Nici o altă instituție, oricât de calificată, nu este atât de sensibilă la exprimarea trebuințelor, la 

manifestarea slăbiciunilor sau potențialului de dezvoltare al copilului, fiindcă nici o altă instituție nu 
cuprinde ființe legate de copil în mod atât de direct și atât de vital ca tata și mama…” (P. Osterrieth).  

Formarea deprinderilor de comportare civilizată ține în totalitate de vârsta critic, denumită simbolic 
“cei șapte ani de-acasă”.  

Pentru formarea deprinderilor de comportare civilizată este necesar ca toți membrii familiei să dea 
un exemplu pozitiv copiilor, să se comporte civilizat și să prezinte concordanță în păreri și atitudini. De 
asemenea, în formarea oricărei deprinderi, părinții trebuie să țină seama de particularitățile individuale și 
de vârstă ale copiilor, precum și de cele psihofizice.  

Formarea deprinderilor de comportare civilizată, a respectului față de alții, a colaborării cu cei din 
jur, a politeții la copii, îi ajută să se încadreze cu success într-un colectiv de copii, dar și de adulti. Educația 
primită în cei “șapte ani de-acasă” depinde de relația afectivă dintre părinți și copil, de valorile pe care se 
bazează familia și pe care le transmite copilului. Copilul este oglinda părintelui.  

În contextul socio-uman actual, părinții sunt puși uneori în situația de a nu putea acorda suficient timp 
copiilor și astfel formarea deprinderilor de comportare civilizata, revine grădiniței.  

Prin toate activitățile care se desfășoară în grădiniță, cadrul didactic colaborează cu părinții ajutându-
i să depășească dificultățile întâmpinate și contribuie la formarea viitorului adult.  

Atât educația, cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială.  

Educați copilul în așa fel încât să puteți privi cu seninătate, cu siguranță și fără teamă în ochii adultului 
de mâine! 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR ȘEITAN AURA ZLATIȚA 
LICEUL TEORETIC WILLIAM SHAKESPEARE TIMIȘOARA 

 
“Cei şapte ani de-acasă” reprezintă un sistem de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, aptitudini, 

comportamente pe care copilul le acumulează, în primii şapte ani de viaţă în familie și cu ajutorul acesteia. 
Această perioadă de timp este considerată ca fiind perioada achizițiilor de bază în ceea ce privește 
conturarea comportamentului. În acești ani de acasă, copilul are parte de o intensă dezvoltare psihică, pentru 
că el are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj. Copiii preiau comportamentele adulților din jurul lor, precum și expresiile 
acestora aproape întocmai, ca un burete care absoarbe tot lichidul. De aceea, e o perioadă importată în 
dezvoltarea lor, contează cine și cum le transmit aceste informații.  

Mediul familial are un rol deosebit în educaţia copilului, fiindcă este locul în care copilul capătă 
anumite experiențe de viață. Aceste experiențe este recomandat să fie pozitive și cây mai complexe: să 
socializeze, să vorbească corect, atțt ca exprimare, dar și ca pronunție, să se producă un minim proces de 
culturalizare a copilului. Toate aceste cunoștințe pe care le dobândec copiii în toate domeniile de dezvoltare 
sunt influențate de relația lor cu mediul în care trăiesc în primii ani din viaţă.  

Bunele maniere, practic, căci acestea se formează în această perioadă, trebuie să fie în concordanță 
cu normele sociale. Copilul trebuie să aibă limite impuse de părinți, să știe ce are voie și ce nu are voie să 
facă în general, un copil, dar mai ales cu precădere el. Dacă părintele își răsfață prea mult pruncul, ceea ce 
se și întâmplă în foarte multe cazuri în vremurile nostre, nu ajută cu nimic deoarece el va considera la un 
moment dat că totul i se cuvine, că toată lumea trebuie să facă tot ceea ce el dorește. De aici se va forma un 
comportament iresponsabil, care nu are reguli, nic responsabilități, iar relația la grădiniță sau mai târziu, la 
școală, cu colegii se va deteriora sau se va forma greșit din start. Copilul răsfățat va încerca să manipuleze 
și să controleze și la școală, nu va asculta regulile doamnelor educatoare sau învățătoare. Astfel, integrarea 
lui în colectivitate se va face cu dificultate, iar ceilalți copii vor pune etichetă pe el, iar procesul de învățare 
și educațional va fi îngreunat.  

Este adevărat, copilul este copil. El are dreptul la joacă, recreație, hrană, igienă, dar tebuie să învețe 
să fie și: responsabil, respectuos, generos cu cei din jur. De aceea, este foarte importantă partea afectivă. El 
trebuie să simtă că are parte de iubirea și protecția părintească. Așadar, părinții trebuie să le arate aceste 
aspecte copiilor, dar să nu exagereze curăsfățul, deoarece le dăunează în viitor, atât celor mici, cât și 
adulților. Din punct de vedere social și psihologic, specialisții în domeniu, pshiologii, consilierii 
psihopedagogici, pedagogii, sociologii recomandă să se stabilească un echilibru între ceea ce poți oferi unui 
copil, dar și exigențele pe care orice părinte ar trebui să le aibă.  

 
Bibliografie:  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

SELEGEAN MARIANA ALINA 
LICEUL ORTODOX „EPISCOP ROMAN CIOROGARIU”  

ORADEA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ȘERB ANIȚA 
 ȘC. GIM. MAICA DOMNULUI, BUCUREȘTI 

 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 

s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

  Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

  Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

  Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

  Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
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între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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EDUCATIA IN FAMILIE – CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: ȘERBAN EMILIA – IOANA 
GRĂDINIȚA „PRICHINDEL” STRUCTURĂ „MICUL PRINȚ”  

ORAȘ PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 

motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

 Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere.  

 Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in 
special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui.  

 Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

 La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami. ” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.  

 Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta 
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca 
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat.  

 Insa va trebui sa ne impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel incat copilul sa poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, 
cat si din cele negative.  

 Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne 
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in 
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.  

Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative; 
– bune maniere si comportament;– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori 

dezacord dintre partile de vorbire); 
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator (este 

certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc); 

– consecventa in realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atentiei; 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini; 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:  
– spiritul de competitie; 
– altruismul; 
– cooperarea; 
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.  
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Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit 
destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi 
increzator in fortele proprii.  

Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/a de catre ceilalti.  

 

2103

 



STUDIU DE SPECIALITATE PRIVIND IMPORTANTA CELOR  
“ ȘAPTE ANI DE ACASĂ” ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI 

 
PROF. ȘERBAN LOREDANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RAMNICELU 
 
“ Pe cei șapte ani de acasă nu-i primești la nici o școală, dar reprezintă singurul pașaport recunoscut 

în întreagă lume. “.  
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Este primul factor fundamental al formării caracterului: un climat familial, 
calm, generează încredere în sine, independența (A. Berge, 1970), un climat familial tensionat, generează 
teamă și agresivitate.  

 Rolul familiei în educație este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale în primii 
ani, ulterior copiii fiind preluați de către școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și susține 
copilul din punct de vedere emoțional, comportamental, social, financiar. Familia oferă copilului 
aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), 
familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observăție, memoria și gândirea copiilor. Tot în familie 
se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, 
decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grijă faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea 
reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”.  

 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţia oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii 
pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care oferă copilului 
primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. 
Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivăetc.  

 Educația primită în familie 
1. Salutul este prima regulă care se învăţată în familie.  
2. Comportamentul în public. Nu ne vom întrerupe niciodată interlocutorul, în cadrul unei discuții, 

să ști să vorbești la telefon, să ști să faci un compliment, pe ce parte să mergi pe stradă, cum să te porți 
atunci când intri într-o încăpere, să nu facem comentarii răutăcioase cu voce tare.  

3. Înţelegerea normelor sociale prin exemplul personal, atunci când i te adresezi cu expresia „te 
rog" şi „mulţumesc", „Îmi pare rău”.  

4. Manierele la masă. folosirea eficientă a tacâmurilor, felul în care mănânci.  
5. Tact şi toleranţă: să se respecte, să se ajute unii pe alțîi, să nu râda de slăbiciunea, defectul fizic 

sau orice tip de dizabilitate a cuiva.  
Lărgirea câmpului exploatărilor perceptive, marea curiozitate, însușirea limbajului și implicarea în 

joc împreună cu adultul, reprezintă condițiile de baza ale dezvoltării mintale. Piaget aseamăna copilul cu 
un cercetător în fața universului, având marea șansă de a descoperi lumea în care există.  

 Câteva exemple de activităţi pe care părinţîi le pot propune copiilor. Geografia este știința care îi 
arată copilului cât de diversă, de întinsă și de interesantă este lumea în care trăim.  

- Plimbare în împrejurimile localității, unde observă copacii, cerul ( cum este: senin, înnorat). Apoi 
va cere să arate linia unde li se pare că cerul se unește cu Pământul. Se precizează că cerul nu se unește cu 
Pământul, ci este numai o închipuire.  

- Orientarea în natură după Soare și determinarea punctelor cardinale.  
- Formarea noțiunii de plan, inițial se cere să deseneze penarul, casa în care locuiește. Pentru că 

lungimea, înălțimea din locuința să încapă pe foaia caietului, ele vor fi micșorate.  
- Înfățișarea Pământului se realizează printr- o plimbare în natură, unde descoperă formele de relief: 

munte, deal, campie.  
- Noțiunea de Climă - se cere copilului să privească pe fereastră și să precizeze dacă e cald, vânt, 

precipitații.  
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 Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţîi. După ce 
ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii din şcoală; cei 
din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 
instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 
probleme.  

 Iubirea, responsabilitatea, comunicarea, acceptarea, gândirea rațională și toleranța sunt cele mai 
importante lecții pe care părinții le pot preda copiilor pentru a-i ajuta să devină încrezători în forțele proprii, 
să gândească singuri și să perceapă în mod rațional realitatea.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM 

 
 Bibliografie: 
 Ciofu, C., Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998.  
 Negovan, V., Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003.  
 Stănciulescu, E., Sociologia educației familiale, vol. I, Editura Polirom, Iași, 1998 
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 CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR ȘERBAN ROXANA - CORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COM. BĂNEASA, JUD. GALAȚI 

 
Când vorbim despre “cei 7 ani de acasă” ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent, au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai 
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată.  

Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se: “Ce copil 
politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!” 

De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură, 
este oglinda primilor ani petrecuţi în familie.  

Este nevoie să înţelegem că educaţia se face pentru copii şi nu pentru liniştea şi comoditatea noastră 
de mai târziu. Ne educăm copiii în primul rând pentru binele lor, pentru a le da o şansă în plus, pentru a le 
face drumul în viaţă mai târziu.  

În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă 
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.  

Zece reguli esențiale în educația și creșterea copilului pâna la 7 ani ar fi următoarele:  
1. Să fie învățat sa se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
2. Să se stabilesască și să se impună reguli și limite în comportamentul copilului! 
3. Să se comunice cât mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și 

copii; să se limiteaze timpul petrecut la televizor sau calculator și să se concentreaze în educația lui pe arta 
conversației! 

4. Să fie învățat să iubească lectura și cărțile - începând încă de când e bebeluș citindu-i-se povești, 
apoi, treptat, lasându-l pe el să le exploreze până când învață să citeasca și să se bucure singur de ele! 

5. Să fie lăsat să se bucure de copilărie - nu să se încerce să se facă din el un geniu înainte de vreme; 
permițându-i copilului să socializeze, să se distreze și să se relaxeze, dar mai ales să se joace din plin.  

6. Să nu se abuzeze în niciun fel de copil - fizic, emoțional, verbal etc. ; să se evite educația cu "palma 
la fund" și să se concentreaze pe disciplina pozitivă.  

7. Să fie învațat să își exprime emoții și sentimente; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale 
pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate.  

8. Să fie învățat să se spună mereu adevărul! Și aceasta este o lecție pe care o învață cel mai bine de 
la părinți! Copilul imită ceea ce vede și aude în jurul lui! 

9. Să se petrecacă cât mai mult timp cu micuțul de către părinți! Să fie un părinte implicat și devotat, 
iar cei 7 ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el! 

10. Să fie iubit necondiționat și să i se arate zilnic asta! Iubit indiferent de note, de cum arată, de 
performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! Să nu se glumească pe seama lui, să nu i se pună porecle 
și să i se spună zilnic că îl iubește. Să i se demonstreze acest lucru prin gesturi tandre - sărutări pe frunte, 
obrăjori, îmbrățisări etc.  

Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.  
Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au 

rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.  
 Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani de-

acasă”.  
Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le 

învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.  
Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi 

vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.  
Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-

cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii, 
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prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc.  
De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe 

pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la 
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce 
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm 
prietenii? etc.  

Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor de 
astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi 
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi.  

Nu este corect să dăm vina pe alţii.  
Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia copiilor lor, pentru că, la rândul nostru, şi noi 

suntem părinţi.  
Să nu acuzăm nici dascălii care nu ştiu să-şi stăpânească elevii, pentru că şi noi poate ne-am numărat 

odată printre aceştia.  
Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a 

tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori.  
Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de acasă.  
 
BIBLIOGRAFIE:  
 ”Psihologia vârstelor”, G. Sion, ed. Fundației România de Mâine, București, 2003  
 ”Copilul și familia”, P. Osterrieth, EDP, București, 1973 
 Ciofu Carmen, (1998), Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea.  
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PROIECT EDUCAŢIONAL NAŢIONAL 
PRIMA EDUCAŢIE A COPIILOR 

 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TÂRGU JIU 

PROF. INV. PRESCOLAR ŞERBANETE DANIELA 
 

 
DIRECTOR UNITATE: BURCI ELENA-CLAUDIA 
 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
PRIMA EDUCAŢIE A COPIILOR 
Din punctul meu de vedere, cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om.  
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea şi socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice şi sociale şi 
implinite etapele întregului ciclu de creştere.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca fiul sau fiica lui să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în 
societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca acesta să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Educaţia copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educaţional. Fie că este vorba 
despre viata de acasă, fie că vorbim despre educaţia de la grădinită sau şcoală, copilul trebuie învăţat să 
înţeleagă şi să respecte regulilele de comportament sau de interdicţiile pe care i le stabilesc părinţii sau 
educatorii.  

Educaţia celor 7 ani de acasă este general valabilă şi aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate 
majoră: de noi, părinţii, depinde ca adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani 
ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un 
standard general. Ea are forma pe care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi 
lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte 
determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  

Şi atunci când tu saluţi,  
Şi te-nclini politicoasă,  
 Vor spune mulţi cunoscuţi:  
 "Are ŞAPTE ani de-acasă!" (Aurora Luchian)  
 Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, educaţia primită de acesta până la şapte ani, fiind 

determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, înainte de toate, cadrul existenţei biofizice al 
dezvoltării copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea sănătăţii, creşterea normală şi 
călirea organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă 
asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masă. Dar 
copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană şi haine, familia şi căminul reprezintă pentru copil şi “şcoala 
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primilor ani” în care se pun bazele viitoarei sale conştiinţe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om 
intreg, ca persoană cu statut social.  

Părinţii reprezintă primii mentori reali în viaţa copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
lume, primele informaţii şi învăţături despre lucrurile şi fenomenele din natură şi din societate, primele 
sfaturi, norme şi reguli de conduită. Creşterea şi educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun ” pentru el, se 
afla într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Părinţii trebuie să devina 
conştienţi de influienţă pe care o exercită în viaţă copilului, să cunoască că educaţia dată propriului copil 
este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzator. Începand cu primii ani de viaţă, copilul preia de la părinţi gesturi, atitudini, limbajul, 
exemple de comportament pozitive ca: sârguinţa, cinstea, politeţea, sociabilitatea, iniţiative creatoare, 
dispoziţia de colaborare. Toate acestea cer calm, înţelegere, răbdare, dragoste faţă de copil. Nu frica, nu 
teama trebuie să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod 
de conduită bazat pe egala respectare atât de copil cât şi de părinţi. Dragostea de “bine ”, de adevăăr, are 
nevoie mai ales de acţiune, de descoperire a virtuţilor de către copil. Greşesc acei părinţi care le interzic 
copiilor de apucă de a desface jucăriile, de a le pipăi, a le privi şi chiar de a le izbi. Activismul, precum şi 
curiozitatea acută de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie stimulate, încurajate, înţelegând copilul ca pe o 
fiinţă autonomă.  

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor şi emoţiilor, positive şi negative; 
- bune maniere şi comportament în diverse situaţii; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc); 
- consecvenţa în realizarea unei sarcini; 

- concentrarea atenţiei; 
- perseverenţa în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor şi motivaţiilorlor atunci când vrea să facă ceva.  
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiţie; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.  
 Părinţii trebuie să înţeleagă bine relaţia dintre faptă şi măsura ei educaţională. În climatul educaţional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea şi blândeţea, afectivitatea şi sobrietatea), toate însă cu 
măsură şi la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

Cultivarea dragosteai faţă de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al 
copilului faţă de ţinută şi locuinţa sa, precum si faţă de frumuseţea în comportare şi relaţie cu cei din jur. 
Orice experienţă de viaţă, orice relaţie afectivă vor fi resimţite în funcţie de bazele oferite de familie. 
Familia reprezinta pentru copil, structura socio-afectivă de bază, principala structură protectoare absolut 
necesară existenţei lui.  

Este important, de asemenea ca independenţa copiilor să fie stimulată, pentru că, dacă în mica 
copilarie este mereu altcineva care să ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va 
încerca totul, ca să-şi afirme independenţa, ori va evita totul, dintr-un exces de prudenţă. Pe când, dacă este 
obişnuit de mic să înfrunte nişte situaţii şi să facă nişte alegeri, evident, pe măsura lui, şi controlate de adult, 
îi va fi mult mai uşor să ia hotărâri în ceea ce-l priveste.  

 În concluzie, putem spunem că „Cei şapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat 
copilul, credinţa, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ.   
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CEI 7 ANI DE ACASA: NORME ȘI VALORI ESENȚIALE 
 

PROF. ȘEȚU SANDA 
 
Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie.  

În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica ambientală a restaurantului, aleargă prin sală 
şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi paharul cu vin al mamei, îi pune piedică 
chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

 Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  

Salutul.  
Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta 

decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public.  
Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă 

rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii.  
Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe 

lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia 
de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, 
înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale.  
Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea 

ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te 
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rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă 
noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor.  
„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o 

audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă.  
Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 

dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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IMPORTANŢA CELOR 
„ŞAPTE ANI DE ACASĂ ... ” 

  
 PROF. ŞEUŞAN ANTON CAMELIA 

 ŞC. GIMN. „ION AGÂRBICEANU“ ALBA IULIA 
 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, şi de 

felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului adult!” 
 Danion Vasile  
 
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă 
frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu 
să deţină rolul principal.  

 Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Eu cred că se acordă mult prea multă importanţă unui concept ce datează din străbuni. În primul rând, 
termenul e expirat... se considera că până la 7 ani copilul stătea acasă, eventual cu mama, iar la 7 ani pleca 
la şcoală, se desprindea de familie. Ceea ce acum nu mai este cazul. De la 3 ani e la grădiniţă şi de la 6 la 
şcoală.  

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Este necesar ca orice copil să beneficieze de o educaţie sănătoasă şi frumoasă în sânul propriei 
familii, locul unde aceştia se nasc şi unde iau contact cu lumea înconjurătoare, unde se simt în siguranţă şi 
desluşesc tainele acestei minunate lumi.  

 Familia are un rol important în educarea copilului, deoarece aici el învaţă să vorbească, cum şi ce să 
vorbească, cum să salute, să ceară iertare, să mulţumească, mama şi tata fiind reale exemple pentru aceştia. 
După cum ştim copilul copiază comportamentul celor apropiaţi, el nu ştie ce este bine şi ce este rău, tocmai 
de aceea ar trebui să facem ceea ce cerem de la ei, pentru că altfel intervine întrebarea firească: „EU DE 
CE?” dacă mama şi tata nu fac aşa. Este bine ca micuţul să fie obişnuit cu diferite persoane pentru a nu se 
izola şi a fi dependent doar de mama şi tata.  

 Cei şapte ani de-acasă consider că sunt cei mai importanţi, educaţia timpurie lasându-şi amprenta 
asupra comportamentului copilului, chiar şi religia, obiceiurile familiei, nivelul de educaţie al părinţilor, 
limbajul folosit în interiorul acesteia, uneori fiind imposibil de corectat 

în ceea ce priveşte acordul gramatical deficitar, anumite cuvinte şi multe altele.   
 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  
- Salutul; 
- Comportamentul în public; 
- Comportamentul cu prietenii; 
- Înţelegerea normelor sociale; 
- Manierele la masă.  
- Recunoaşterea greşelilor; 
-Tact şi toleranţă.  
 De asemene, în „cei şapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie 

încurajate aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi 
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mai bine să li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 
ani!). Munca făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm şi să ştergem praful împreună”; „Să 
sortăm fructele/legumele”; „Să adunăm şi să distribuim la locul lor: jucăriile, cărţile, hăinuţele” „Să facem 
împreună gogoşi/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate 
fizică şi psihică, vindecând lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia.  

Numai cu multă străduinţă şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele, putem cunoaşte bucuria 
mărturisită de Proroc: „Iată, eu şi fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu“ (Isaia 8, 18).  

 
BIBLIOGRAFIE 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA! 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: SFARCIOC ANA SIMONA 
 
Motto: ,,Copilaria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastica, ireala, pentru cei care fac parte 

din ea, dimpotriva, una reala si plina de armonie. ” ( Eugen Heroveanu) 
 
 Afirmatia lui Pestalozzi conform caruia ,,ceasul nasterii copilului este ceasul inceputului educatiei 

sale” pare astazi pe deplin fireasca, dupa cum sintagma ,,familia este prima scoala a omenirii” nu mai are 
nevoie de argumente. La aceste idei, care pun in evidenta prioritatea in timp a familiei intre factorii 
educative, am mai putea adauga sip e cea cu privire la caracterul continual educatiei in familie, stiut fiind 
ca parintii actioneaza educativ asupra copilului toata perioada cat acesta este membru al familieichiar dup 
ace o paraseste ( prin casatorie), prin sfaturi, indemnuri, indrumari etc.  

 De altfel rolul de educatori, care li se atribuie parintilor, isi afla temeiul in insasi etimologia 
cuvantului ,,educatie”care in limba de origine (latina) inseamna ,,hranire”, ,,crestere”, ,,scoatere”din, 
,,formare”.  

Asadar, incat parintii realizeaza toate aceste valente ( sensuri) ale educatiei au fost cu timpul 
,,innobilate”, educatia insemnand astazi ,,hranire”, ,,crestere”, ,,formate” spiritual. Dar si acestea sunt tot 
atributii ale familiei.  

 In urma acestei informatii se naste intrebarea: Este pregatita si apta familia spre a-si implini cu 
competenta aceste atributii? Pentru a ne putea pronunta, sa incercam sa clarificam sensul conceptului 
competenta, recurgand la dictionarele in uz. Altfel competenta este sinonima cu ,,pregatire, pricepere, 
autoritate, sau este definite ca o capacitate…rezulta din cunostintele, deprinderile, priceperile, aptitudinile 
si trasaturile temperamental – caracteriale de care individual dispune in vederea indeplinirii functiei sociale 
cu care este investit”. In urma acestor precizari, raspunsul nostrum cu privire la competenta familiei in 
materie de educatie nu poate fi decat partial afirmativ. Caci, daca multi dintre parinti au aptitudini si trasaturi 
temperamental- caracteriale necesare muncii educative, nu acelas lucru se poate afirma cu privire la 
cunostintele, priceperile si deprinderile presupuse de o asemenea activitate.  

 Daca vom desfasura activitatea educative din familie in raporturi de complementaritate ce cea 
desfasurata de scoala, carentele sesizate mai sus se vor estompa. Fara indoiala ca si familia contribuie la 
educarea integrate a copiilor, realizand toate componentele educatiei ( intelectuala, fizica, estetica, morala, 
tehnica), insa scoala dispune si de un cadru special si de un personal specializat in acest scop; familia nu 
dispune de asemenea mijloace. Rolul ei este de a crea copilului conditiile necesare si un climat adecvat 
studiului individualla disciplinele prin care se realizeaza educatia integral. Dintre componentele acestea 
exista una in realizarea careia familia are rolul de ,,vioara intai”: aceasta este educatia morala. Desigur ca 
aceasta nu se realizeaza in familie prin lectii sau conferinte, ci prin atmosfera create si prin exemplul 
personal al parintilor( si al celorlalti membrii ai familiei). Valori morale ca cinstea, omenia, sinceritatea, 
demnitatea, harnicia, spiritual adevarului si al dreptatii au ca ,,manual” insasi persoana parintilor, iar ca 
,,lectii” comportamentul lor de fiecare zi. Prin acesta se aseaza ,,fundamentul” educatiei morale, fara de 
care gradinita, scoala sau liceul nu vor putea construe( cladi)edificiul educatiei morale, oricat de ingenios 
ar fi concepute si de maiestrit realizate lectiile de etica.  

 Carentele competentei parintilor in domeniul educatiei, de care am amintit in randurile de mai sus, 
pot fi compensate si prin climatul afectiv care exista in familie si care nu pot fi intalnit in nici una din 
institutiile de invatamant. Iar aceasta are o deosebita valenta formativa, mai ales cand este vorba de educatia 
morala.  

 Uneori apar in families i problem de educatie care depasesc posibilitatile acesteia de a le rezolva. In 
aceste cazuri parintii se vor adresa educatorilor de profesie, fie in cazuri speciale medicului, psihologului, 
logopedului, pe care gradinita ori scoala il vor recomanda.  

 In finalul acestor consideratii prin care am dorit sa sensibilizam parintii asupra unor problem de 
educatie in familie, incercand si cateva solutii.  
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EDUCAȚIA INFORMALĂ - FAMILIA ROL HOTĂRÂTOR ÎN FORMAREA 
CELOR 7 ANI DE ACASĂ 

 
PROF. SIGHINAȘ NICOLETA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 47 BRĂILA 
 
 Etimologic, denumirea termenului de educație informală provine din limba latină, “informis 

/informalis” având sensul de spontan, neașteptat. Astfel, educația informală reprezintă educația realizată 
spontan.  

 Educația informală reprezintă totalitatea influențelor educative neorganizate, nesistematice, 
nesubordonate unor obiective sau finalități explicite, care se exercită asupra ființei umane. Prin intermediul 
ei, fiecare persoană dobândește cunoștințe, abilități și aptitudini din experiențele zilnice, ea fiind produsul 
situațiilor de viață ale individului. Cele mai semnificative influențe informale sunt exercitate de familie 
(exemplul părinților, relațiile dintre ei), mijloacele massmedia, grupurile de prieteni, colegi, dar și de 
diferite instituții culturale (biblioteci, teatre, muzee), religioase, politice.  

 Principalul inconvenient al acestei educații este legat de faptul că sesizarea, înțelegerea, trăirea, 
valorificarea acestor influențe depinde de nivelul dezvoltării personalității. Educația informală, 
caracterizată ca difuză și fără fond, este diferită de la un elev la altul deoarece depinde de mediul social din 
care provine. Acest lucru influențează receptarea adecvată a informațiilor, integrarea lor în procesul 
formării personale, valorificarea și conștientizarea gradului de prelucrare și organizare a informațiilor 
pentru a avea un control asupra efectelor pozitive sau negative asupra propriei personalități.  

Educația informală este strâns legată de expresia „cei șapte ani de acasă”. Ea are legătură cu familia 
care influențează formarea copilului. Educația informală apare chiar de când copilul învață sa vorbească. 
Ei deprind acest lucru ascultând și imitând părinții. Părinții corectează spontan greșelile de pronunție, de 
multe ori silabisind și încurajând vorbirea corectă. Pe lângă familie, copilul vine în contact și cu alte 
persoane (prieteni, vecini, persoane străine) care-l supun unui proces continuu prin care își formează 
atitudini, valori, cunoștințe și abilități care însă se pot modifica pe parcursul vieții.  

Dacă ne referim la educația informală, familia deține rolul hotărâtor. De-a lungul timpului viața de 
familie s-a schimbat, dar continuă să exercite și azi o mare influență asupra vieții private a copiilor și 
tinerilor. Educația în familie, cei șapte ani de acasă, influențează puternic întreaga existență a individului, 
indiferent dacă el recunoaște sau nu. În ciuda derapajelor inerente ale vieții, părinții sunt modele pe care 
copiii, iar aceştia conștient sau inconștient le văd cu ochii minții și le urmează.  

Rolul familiei în educația copilului nu încetează la vârsta preșcolarităţii. Este greșită concepția unor 
părinți, de felul “l-am dat la grădiniţă, să-l învețe educatoarea”. Grădiniţa și educatoarea nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită doar atunci când între 
cei doi factori, grădiniţă și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului.  

Obiectivele cele mai importante ale colaborării dintre grădiniţă și familie în perioada preșcolarității 
mici sunt: susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să socializeze cu ceilalţi copii, cu alţi adulţi, să 
înveţe să-şi exprime şi să-şi controleze emoţiile, mai ales cele negative, să dezvolte comportamente 
adecvate în colectivitate şi nu în ultimul rând să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale 
care îl vor ajuta în viitor să obțină succesul școlar. Criteriul care indică nivelul calitativ al activității 
didactice este obținerea sau neobținerea succesului școlar de către fiecare copil. De asemenea, familia 
consideră grădiniţa drept trambulină pentru şcoală iar școlaritatea drept miză pentru dobândirea atât a 
succesului profesional cât și a celui social.  

Relația dintre educația formală, nonformală, informală și învățarea pe tot parcursul vieții (învățarea 
permanentă) reprezintă un subiect de actualitate la nivel european, fiind destul de prezent în preocupările 
pedagogice.  

Îmbinând cele trei forme de educație se consideră că se va face trecerea de la un învățământ clasic, 
tradițional bazat cu precădere pe informație către unul în care elevul este participant activ în procesul 
instructiv-educativ. Aşadar, dezvoltarea acestor forme de educație constituie o condiție esentială în 
formarea copiilor și a tinerilor, in general. Cele trei forme ale educației contribuie pe de o parte la 
dezvoltarea personalității elevilor precum și la dezvoltarea și progresul societății prin intercondiționare.  
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 Evaluarea în cazul educației informale este o situație specială. Ea se realizează la nivelul opiniilor și 
reușitelor personale și sociale ale persoanelor, pe baza analizei comportamentului și a faptelor manifestate 
de fiecare, adică persoana “are” sau “nu are cei 7 ani de acasă”.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SÎIA ANA – ROXANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCUNDU 

 
Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării 

personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze 
în mod creator realizările sociale.  

 Prin caracterul său uman, educația este o acțiune care se desfășoară în mod conștient în conformitate 
cu finalităţile stabilite în prealabil, are un sens intenţional care vizează un rezultat bine conturat.  

 ,,Viaţa şcolii stă sub semnul valorii şi valorizării”46F

47. După cum afirma autorul Constantin Cucoș, de 
cum intrăm în grădiniţă, cineva ne verifică, ne povăţuieşte, ne mângâie pe creştet. Degetele ridicate, bulinele 
ori steluţele roşii sunt însemne ale acestor preocupări. Nimic nu scapă acelei preocupări de a conferi sau a 
atribui valori specifice actelor sau produselor noastre. ,,La tot pasul cineva emite pretenţii, creează noi 
orizonturi, spune că e bine sau nu ceea ce ştim sau facem. Valorizarea este un semn că lucrurile şi 
evenimentele nu ne sunt indiferente”47F

48. ,,Indiferenţa în actul educativ este un fel de crimă’'48F

49.  
 Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 

vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Am putea spune din tot sufletul că 
indiferența familiei față de însușirea de către propiul copil al unor valori morale, pozitive, este deasemenea 
o crimă. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte 
ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului, așa precum spunea psihologul Oana Maria Udrea.  

 Părinții sunt modele pentru copil. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre 
exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru 
copil nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună.  

 ,,Copiii devin ceea ce le spunem noi că sunt”. Larry Fields.  
Ultimii ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării 

personalității copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această 
influență este mai mare decât ne-am imaginat.  

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai 
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri 
copii.  

Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest 
aspect este de o importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe 
care o au aceștia despre ei înșiși. Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane.  

Copiii sunt foarte drăgălași, plini de energie dar uneori obositori. Să te ocupi de educarea lor poate fi 
o plăcere, dar de multe ori poate fi dificil. Există momente când te simți depășit de situație și nu găsești 
soluții privind comportamentul inacceptabil al copilului.  

În general părinții consideră educarea copilului lor ca fiind dificilă pentru simplu motiv că aceștia nu 
ascultă de observațiile făcute de ei sau datorită faptului că copilul prezintă un comportament total inadecvat. 

47Constantin CUCOȘ, Teoria și metodologia evaluării, Iași, Edit. Polirom, 2008, p.15. 
48Constantin CUCOȘ, Teoria și metodologia evaluării, Iași, Edit. Polirom, 2008, p.15.  
49 Idem, p. 15. 
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Astfel există cazuri când părinții ajung să își urască proprii copii datorită comportamentului lor inacceptabil. 
Doar că efectul este că, părintele urăște propriul copil, iar copilul ajunge să se urască pe sine. Dacă părintele 
nu se așteaptă la ,,nimic bun” de la copilul său, copilul își va crea aceeași impresie negativă despre el și 
într-adevăr nu va ieși nimic bun. În plus, părintele va fi nervos, frustrat, neputincios, dezamăgit, iar copilul 
va prezenta pe lângă toate acestea și probleme emoționale. Acest scenariu negativ poate fi dizolvat acordând 
copiilor noștri atenția necesară, acordând atenție mai ales comportamentelor pozitive și lăudându-i ori de 
câte ori observăm un comportament pozitiv, chiar și atunci când comportamentul ni se pare a fi neimportant 
(ex. și-a pus haina în cuier, și-a așezat frumos păpucii etc). ,,Cheia este să surprinzi pe cineva făcând ceva 
bun și apoi să-l lauzi pentru aceasta- lăudarea progresului îi împinge pe oameni spre performanțele dorite. 
” Ken Blanchard 

E mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să stabilească 
limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în relația cu 
copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. Regulile și 
limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă adesea regulile 
dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli însă împiedică 
dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi explice de ce 
nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.  

Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit oferindu-i recompense ( o mângâiere pe cap, 
un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu copilul- a ridica degetul mare de la mână, ,,ceva 
bun” etc).  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

 ,,Sădește un gând și vei culege o acțiune; Sădește o acțiune și vei culege un obicei; Sădește un obicei 
și vei culege un caracter; Sădește un caracter și vei culege un destin. ” Samuel Smiles.  

 
 
Bibliografie:  
Mai întâi caracterul –îndrumător pentru seminar; 
Procedee de îmbunătățire a comunicării între părinți și copii, Bakker I, Janssen H, București, 1998.  
Teoria și metodologia evaluării, Cucoș C, Iași, 2008.  
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 CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 SILAGHI ANCUȚA OANA 

 LICEUL TEORETIC GHEORGHE LAZĂR PECICA 
 

 Familia în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea personalității copilului. Părițtii 

sunt în primul rând educatori, educația primită de copii până la vârsta de 7 ani fiind determinantă pentru 

dezvoltarea sa ulterioară.  

 Începând cu primii ani de viața, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul și exemple de 

comportament.  

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase.  

Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor 

familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara 

și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.  

 De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor, 

care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață de 

la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți.  

De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere 

intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și celelalte 

elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că 

au datoria să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei.  

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 

lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii.  

Un proverb spune : ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună, 

căzută la timp potrivit, înviorează câmpul” 
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 CEI SAPTE ANI DE-ACASA, PAȘAPORTUL  
FIECARUI COPIL PENTRU VIATA 

 
 PROF. INV. PRESCOAR SILIVESTRU ELENA 

 G. P. N. CIULNITA, JUD. IALOMITA  
  
 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

 Psihologii au constatat în unanimitate că familia este cea care pune bazele educației si afirmă: „ÎN 
FAMILIE ȘI PE GENUNCHII MAMEI SE FORMEAZA CEEA CE ESTE MAI VALOROS PE LUME 
– OMUL DE CARACTER.  

 Familia rămâne și în zilele noastre leagănul unde se conturează personalitatea umană, cu calitățile, 
virtuțile, dar și cu defectele ei. Copiii învață foarte repede atitudinile, comportamentele, credințele și 
convingerile părinților, însă ei sunt expuși zilnic multor atitudini si comportamente, care nu sunt 
întotdeauna cele transmise de părinți. Prin urmare, părinții trebuie să fie foarte atenți la mesajele pe care le 
transmit copiilor și la anturajul în care aceștia se învârt, deoarece acesta ar putea influența negativ 
distorsionând adesea ceea ce ei au învățat.  

 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Copiii trebuie să simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, 
iubiți și ascultați. De asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți 
de potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține. 
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare calitățile. La 
început, copiii cred în anumite lucruri doar pentru că sunt spuse de părinți sau de dascăli, învață să le facă 
pentru că sunt modelate de ei la nivelul comportamentului, iar ulterior ajung să le testeze valoarea de adevăr 
pentru a vedea dacă funcționează.  

 Unele vor funcționa, altele nu. Astfel, ajung să creadă în ele și să transmită mai departe aceste 
convingeri.  

 Familia are o responsabilitate uriașă și menirea de a oferi copilului exemple practice, de a crea un 
mediu în care acesta să învețe, să cunoască, să simtă și să înțeleagă, să experimenteze și să tragă concluzii. 
Familia este și va rămâne prima școală a fiecărui copil. Cei șapte ani de acasă reprezintă bagajul cu care 
copilul pornește la drum în școala în care va învăța. Fiecare familie alege să acționeze așa cum consideră 
că este mai bine pentru cei apropiați, însă alegerile făcute nu sunt întotdeauna cele corecte. Locul părintelui 
nu poate fi ținut în copilărie de bunici, prieteni, alte rude sau psihologi.  

 Aparent, copilului nu-i lipsește nimic, dar părinții trebuie să înțeleagă că cei mici au nevoie de ei în 
preajma lor pentru a se dezvolta armonios din punct de vedere emoțional, moral și intelectual. Cele 
materiale sunt necesare trupului, însă cele spirituale sunt mult mai de preț și sunt necesare sufletului.  

 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Bunatatea, rabdarea, buna cuviinta, autocontrolul, optimismul sunt lectiile esentiale din primii sapte 
ani de viata.  

 Familia e cea care il invata pe copil bunatatea.  
 Familia il invata pe copil ce e iubirea prin iubirea pe care i-o daruieste.  
 Copiii trebuie să simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, 

iubiți și ascultați.  
 Familia e cea care-l invata pe copil sa se bucure de binele celuilalt, sa manifeste empatie.  
 Familia e cea care i invata pe copil sa fie optimist, daca in casa domneste optimismul.  
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 Familia il invata pe copil sa se aprecieze, punandu-i in valoare calitatile, Este necesar ca ei să fie 
convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă că 
responsabilitatea de a le valorifica le aparține.  

 Familia il invata pe copil buna cuviinta.  
 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 

OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
Bibliografie:  
1. Voinea, Mihaela, 1993, Sociologia familiei, Editura Universitatii, Bucuresti; 
2. Sorescu, Maria Emilia, Berila, Ioan, 2005, Asistența socială – sistem și profesie, Editura 

Universitaria, Craiova.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR SIMA LUMINIȚA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZU - COJASCA 

 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

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

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

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.   
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, SIME GABRIELA-ADRIANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 

 
 În educarea ,,puiului de om”, părinții, educatorii, școala și societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educație și instrucție.  
 Printre problemele importante ale învățământului în această etapă de schimbare și modernizare 

rapidă se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia ocupă un loc 
privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi, 
dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-
familial.  

 Ca prima verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse. Întrebarea care se 
pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative, dacă este 
pregatită să activeze constant ca un factor educativ.  

 Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent 
responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de 
factor educativ. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea 
psihopedagogică, experiența.  

 Factorii care influențează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra 
educației ca serviciul social și extinderea mass-media (TV). Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea 
relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe și succes 
în viață. Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația 
copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educația copiilor trebuie să existe între 
părinți înțelegere și acord în diferite probleme, iar de aici decurg normal și celelalte.  

 În activitatea de educație în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” (favorabil) sau 
,,climatul negativ” (nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.  

 Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 
lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții.  

 Voi enumera câteva din posibilele atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor în 
formarea profilului moral al copilului.  

* ,,Familia severă” - în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și 
echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar 
întampla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează afectiv 
și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc ,,găștile“ și ,,bandele” 
de minori. Mai gravă este situația când părinții sunt împărțiți în ,,tabere”: unul sever și unul indulgent. 
Astfel, se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personaliate pe care nu și le dorește niciun 
părinte pentru copilul său.  

* ,,Familia permisivă” stă la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil 
va fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce 
părinții, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează și se încadrează cu mari dificultăți în colectivele de 
grădiniță sau mai târziu la locul de muncă.  

* ,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereușită și sancțiune. Educatoarea trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin vizite la 
domiciliu, discuții cu părinții (în particular, nu în ședințe) sugerându-le cu discreție, tact și calm în ce mod 
și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea.  

* ,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. 
Educatoarea trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor rezultate bune 
la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea fermă în gardă a părinților în legătură 
cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară.  

2125

 



Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre fapta și măsura ei educațională. În climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

 Un proverb spune: ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”.  
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IMPORTANȚA ȘI ROLUL CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR: SIMINESCU PETRONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”M. C. EPUREANU”-EPURENI, JUDEȚUL VASLUI, 

 STRUCTURA ȘCOALA PRIMARA HORGA 

 
 
Diploma celor 7 ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților.  Valeria Mahok 
 
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă 

 Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar. 
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral și 
estetic.  

 O mare parte dintre cunostințele despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de 
comportament, elevul le datorează educației primite în familie. Ca prim factor educativ, familia oferă 
copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele 
casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. 
Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute 
copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind 
indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, 
ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține.  

Condițiile de viață ale copilului sunt influențate de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă 
disciplina ei. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod natural, prin imitație și contagiune, 
din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie abilități și responsabilități. 
Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, a 
acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui.  

 Există câteva abilități de care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 
143-159).  

 Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului.  
Această abilitate presupune, în primul rând, cunoașterea nevoilor de bază ale copilului și apoi 

disponibilitatea părinților de a le satisface.  
 Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie copilului experiențe care adesea pe el îl sperie, prin faptul 

că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru.  
 Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe 

părinte pentru a identifica nevoile nerostite ale copiilor 
 Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 
Așteptările față de copil sunt determinate de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea 

părinții nu observă calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le întâmpină acesta datorită nivelului 
său de dezvoltare sau a unor condiții special.  

 Abilitatea de a pune limite copilului 
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Aceasta este probabil cea mai provocatoare funcție parentală și reprezintă abilitatea prin care se 
construiește în mintea copilului autoritatea părintelui. Un copil care nu își poate construi respectul pentru 
autoritatea părintelui este un copil care nu trăiește sentimentul de a fi protejat de un părinte.  

 Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 
Copiii au nevoie de încurajări și aprecieri. Una din cele mai importante funcții parentale, este aceea 

de a răspunde pozitiv, valorizând copilul pentru lucrurile bune pe care le face. Copiii care sunt stimulați 
adecvat fac progrese uimitoare într-o perioadă scurtă de timp. Se observă mai ales la copii mici că, imediat 
ce realizează un lucru (de cele mai multe ori lipsit de importanță), caută aprecierea părintelui. Totodată, în 
momentul în care copilul este încurajat, acesta capătă și mai multă încredere în sine.  

 Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu copilul 
Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. Părintele 

trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi putut 
întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze agresiv.  

 Procesul de educatie nu se opreste la o anumita vârstă. Nu e niciodată prea tarziu ca să învețe ceva! 
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, 
începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de 
sport, la teatru sau în vizită la rude.  
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DESPRE IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

 PROF. SIMION ANDREEA-ELENA 
 
Cei 7 ani de acasă sunt probabil cei mai importanți ani din viața unui copil. Pe lângă faptul că sunt 

primii ani din viață ai lui, ne putem gândi că educația acestor ani o primesc copiii pentru formarea 
personalității, formarea unui comportament adecvat în societate, până ce aceștia vor merge la școală.  

După cum bine știm, până la vârsta de 2-3 ani copilul își poate vedea doar propriile lui nevoi, orizontul 
lui este limitat și nu poate să facă distincția dintre bine și rău. Așa că oricât am încerca, nu putem sa îi cerem 
copilului de vârstă mică să își împartă jucăriile sau lucrurile personale cu alți copii, pentru că acesta nu este 
capabil în a discerne aceste “reguli de comportare”.  

Pe parcursul acestor “7 ani de acasă”, copilul învață să spună “mulțumesc”, “te rog”, să-și salute 
colegii și adulții folosind diferite formule de politețe, învață diferite norme de comportare în societate la 
diferite ocazii, în diferite situații.  

Cea mai mare contribuție în educarea copilului pe parcursul acestei perioade o au părinții. După multe 
studii în domeniul psihologiei s-a demonstrat că modelele după care se iau copiii sunt chiar proprii părinți. 
Lăsând la o parte moștenirea genetică, copiii își însușesc prin ceea ce văd, aud și simt anumite obiceiuri de 
la părinții acestora, care cu timpul se transformă în reflexe, iar la un moment dat, dacă nu se intervin asupra 
lor, vor deveni comportamente. Este important să îl lăudăm sau să îl recompensăm ori de câte ori se 
dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Deși în 
generațiile trecute copiii erau pedepsiți cu “palma” sau prin alte metode mai neconvenționale, s-a dovedit 
că dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă.  

În concluzie, cei 7 ani de acasă sunt cei mai importanți ani din viața unui copil. Depinde de fiecare 
părinte cum dorește sa fie perceput de către copilul lui, cât de mult aport dorește să adică la educația 
copilului.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
EDUCAȚIA IN FAMILIE 

 
 EDUCATOARE: SIMION ELENA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LAZURI 
 
Care este cel mai precis predictor al realizării academice? Nu este un statut socioeconomic și nici cât 

de prestigioasă este grădinița la care participă un copil. Cel mai bun predictor al succesului preșcolarilor 
este măsura în care familiile încurajează învățarea acasă și se implică în educația copilului lor.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Unele dintre cele mai importante dezvoltări 
cognitive ale copilului se întâmplă în anii preșcolari. Prin asumarea unui rol activ în procesul de educație 
timpurie, părinții pot ajuta să se asigure că copilul lor are tot sprijinul de care are nevoie pentru a-și dezvolta 
potențialul. Implicarea părinților ajută la extinderea predării în afara clasei, creează o experiență mai 
pozitivă pentru copii și îi ajută pe aceștia să se comporte mai bine atunci când sunt la școală.  

 Părinții care sunt implicați în educația copilului lor creează o legătură între casă și grădiniță. Acasă, 
ei sunt capabili să reproducă și să extindă activitățile pe care copilul lor le experimentează în alături de 
cadrele didactice..  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

 De foarte multe ori, în special în situatiile în care ne supăra atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani de-
acasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu ți-a însuâit diverse norme ori 
reguli de politete, în special.  

 Aceasta expresie definește însă tot bagajul de cunoștinte, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Aceasta perioadă de timp este considerată „culmea achizitiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj 
etc.  

 Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
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informatii, de către cine și în ce mod. Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul își petrece cel 
mai mult timp cu familia, în special până la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra 
lui.  
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EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

COLEGIUL “FERDINAND I”, MĂNECIU, PRAHOVA 
PROFESOR: SIMION GEORGIANA-ADINA 

 
Motto: "Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
Primele cărămizi în educaţia unui copil se zidesc în sânul familiei. Cei 7 ani de acasă reprezintă o 

oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile 
de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui 
ca adult.  

În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi 
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, 
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată 
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.  

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau 
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia 
este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. Familia ar trebui să se preocupe şi de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi 
gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea 
înţelege.  

Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada 
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, 
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să 
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.  

La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de 
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să 
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.  

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 
Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  

Unii părinţi sunt profesori emoţionali talentaţi, alţii, din nefericire cei mai mulţi, nu. Există numeroase 
studii care arată că felul în care părinții îşi tratează copiii, fie că este vorba de o disciplinare aspră sau de 
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înţelegere, de reacţii empatice, de indiferenţă sau de căldură, are consecinţe profunde şi de durată pentru 
viaţa emoţională a copilului.  

Impactul părinţilor asupra dezvoltării emoţionale apare încă din perioada pre-natală (intrauterină) şi 
este cel mai puternic în primii ani de viaţă.  

Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care 
copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru 
copil.  
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 EDUCAȚIA IN FAMILIE. ,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASA !,, 
 

 PROF. INV. PRIMAR SIMION MARIOARA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,V. VOICULESCU ,,COMUNA PARSCOV 

 JUDEȚUL BUZAU 
 
„Niciodată familia nu a fost mai solicitată și rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – Boutin 

şi During, 1994.  
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că 
„instituția familiei rămâne stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83).  

 Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 
poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot 
influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii.  

 Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative 
ce se exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o 
primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul 
intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc 
aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă 
copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte 
casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. 
Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, 
asigurându-i copilului cele necesare studiului. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani 
de acasă ’’Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

 La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami. ” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine. 
Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta 
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca 
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. Insa va trebui sa ne impunem anumite 
restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul sa poata trage invataminte 
atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, cat si din cele negative. Este nevoie de insusirea 
responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne supravegheaza, ne analizeaza, 
interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in diverse situatii si va fi judecat, 
acceptat ori nu in societate.  
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 Pentru copii şi pentru viitorii cetăţeni ai societăţii, anii petrecuţi în sânul familiei sunt foarte 
importanţi. Este foarte important, de asemenea, ca cei care educă, părinţii, să fie riguroşi cu ei înşişi, pentru 
că fiecare copil ascultă sfaturile părinţilor, dar observă în primul rând gesturile părinţilor. O perioadă ascultă 
de cuvânt, dar pentru copii este esenţial exemplul faptei. Biserica ar trebui să pună un accent deosebit pe 
educaţia copiilor. În fiecare predică, slujbă şi sfat al preoţilor către credincioşi ar trebui să se sublinieze 
importanţa educaţiei, a atmosferei familiale şi, de asemenea, importanţa comunicări cu copiii. Educaţia sau, 
în sens contrar, lipsa de educaţie are implicaţii majore, enorme în viitorul fiecărei persoane. E foarte uşor 
să identifici, dacă priveşti pe stradă, oameni la 20, 30, 40 de ani, care a fost sau nu educat la timp, în familie.  

 Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii 
este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştiinţe cât mai mare, ci şi de a 
stimula calitatea de om. Ora de dirigenţie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. În acestă 
oră se urmăreşte valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire 
a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI, JUD. GORJ 
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Familia reprezintă locul în care copilul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă sau 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că 
„instituția familiei rămâne stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83). Totodată, se poate afirma că termenul 
de „familie” nu mai surprinde realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită acestei 
schimbări.  

De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este 
o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau 
paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I, 1998, p. 
17).  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional,  

comportamental, social, financiar.  
Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș. a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
în funcție de modul în care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține.  

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 
care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159).  

 Factorii care influențează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra 
educației ca serviciul social și extinderea mass-media (T. V). Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea 
relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe și succes 
în viață. Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația 
copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educația copiilor trebuie să existe între 
părinți întelegere și acord în diferite probleme și de aici decurg normal și celelalte.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SIMOC CORINA 
 
Sociologii au încercat să definească cuvântul „familie”. Există multe opinii despre ceea ce ste sau nu 

o familie. Kari Moxnes definște familia ca instituție și ideologie- „Familiile reprezintă relațiile dintre 
oameni, cum sunt cele dintre părinți, dintre părinți și copii, precum și relațiile dintre frați. Familia 
înseamnă o instituție și o ideologie – ideologii despre relațiile dintre sexe, dragostea maternă și intimitatea 
familiei. Familiile locuiesc în gospodării și sunt astfel responsabile de producere, reproducere și consum, 
toate organizate în moduri diferite”.  

Carfred Broderick statuează faptul că „familia este structura umană evolutivă cea mai puternică”. Ea 
va persista mai mult decât orice alt sistem. Dovada este clară, în sensul că poartă cu sine urme de cultură și 
civilizație trecute și transmise la rândul su mare parte din caracteristicile acestora.  

Serviciile de tip personal, hrana, îmbrăcămintea, adăpostul toate se regăsesc în familie, aceasta 
detinând de asemenea și responsabilitatea copleșitoare față de toți membrii societății. Putem afirma că 
dincolo de cele prezentate, familia este locul în care se însușesc deprinderile de bază, regulile de înteracțiune 
socială și comunicare, igiena personală, responsabilitățile și reprezintă un sprijin crucial în asigurarea 
succesului instituțiilor de tip secundar, cum sunt școlile, de pildă.  

Familia, ca nucleu fundamental al societății, îndeplinește un sistem de funcții. O prima funcție este 
cea biologică, naturală, prin aceasta asigură perpetuarea speței ființei umane.  

Funcția economică este cea care asigură baza materială necesară satisfacerii trebuințelor de 
alimentație, îmbrăcăminte, încățăminte, etc a tuturor membrilor familiei.  

Ce a de a treia funcție este cea de socializare, familia reprezentând nucleul de bază al societății în 
care acționează relațiile interumane, sociale și civile la nivel de microgrupsocial, în mod firesc contribuie 
la socializarea membrilor ei, a copiilor îndeosebi, dezvoltând relații de înțelegere, de cooperare, respect și 
ajutor reciproc, de rezolvare în comun a o serie de trebuințe materiale, spirituale, sociale. etc.  

 În acest mediu, copilul face primii pași pe drumul integrării sociale, integrare care se realizează 
printr-un continuu proces de adaptare la condițiile vieții sociale și de asumare a normelor care guvernează 
relațiile dintre indivizi și dintre aceștia și societate.  

A patre funcție și cea mai importantă, este cea educativă. În sensul cel mai larg, educația este un 
proces care începe chiar din momentul când individul se desprinde biologic de mamă și se încheie odată cu 
viața. În ordinea naturii, prima instanță educativă este, după cum prea bine se știe, mediul familial. 
Creșterea și educarea copiilor reprezintă îndatoriri și responsabilități deosebit de importante ale familiei, 
oricare ar fi dificultățile econimice sau de altă natură. Mediul educogen familial are influențe deosebit de 
puternice asupra formării personalității copilului, a comportamentului lui, care își mețin forța educativă 
toată viața. De aceea poporul nostru acordă o importanță deosebită educației celor 7 ani de acasă.  

După intrarea copiilor în gradiniță sau la școală, funcția educativă a familiei nu încetează, ci ea 
continuă să aibă aceeași importanță, realizându-se, îns[, într-o impostază nouă, de interacțiune a familiei cu 
instituțiile de învățământ. De astfel, funcția socioeducativă a familiei nu încetează toată viața, căci și 
atunci când au ajuns adulți și și-au întemeiat o familie, părinții îi consideră tot copiii lor și pot, oricând, să-
i ajute.  

Părinții au îndatorirea ca, începând cu vărstele fragede, să prevină și, după caz, să înlăture orice fel 
de abatere a copiilor lor. Părinții sunt primii educatori, care au o mare responsabilitate socioumană și a 
căror educație lasă amprente, uneori pentru toată viața. Pentru a reuși mai bine în educația copiilor părinții 
trebuie să se pregătească pentru a fi educatori, să știe care sunt fundamentele concepțiilor și strategiilor 
educative, de asemenea să colaboreze cu școala luând în considerare ceea ce este util pentru educația 
copiilor lor.  

Trebuie conștientizat faptul că părinții au îndatorirea sacră de creștere și educare a copiilor lor, fără a 
deveni însă supușii acestora. La rândul lor și copiii au obligația tot sacră, de a-și iubi și respecta părinții, 
încât atunci când copiii vor deveni mari, iar părinții vor avea vreo nevoie, copiii să-și ajute părinții fără 
rezerve.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SIMON MARCIANA-CERASSELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DOMNIȚA MARIA” BACAU 

 
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 

personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale și 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi 
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este, totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, 
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată 
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.  

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate.  

Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți.  
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 

iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, 
simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare 
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează 
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.  

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.  

Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, 
soarele) pentru bunăstarea organismului.  

În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi 
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca 
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului 
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc. ).  

Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul 
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.  

Copiii, dotaţi de mama natură cu o mare curiozitate, pun cele mai multe întrebări în perioada dintre 2 
şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, răspunzând 
cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să facă lumea 
din jurul lor comprehensibilă.  

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 
Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale se realizează prin 
interacţiunea dintre copil şi părinţi, din spusele şi actele părinţilor faţă de copii, prin intermediul modelelor 
pe care, în primul rand, părinţii şi ceilalţi membrii ai familiei le oferă. Există numeroase studii care arată că 
felul în care părinții îşi tratează copiii, fie că este vorba de o disciplinare aspră sau de înţelegere, de reacţii 
empatice, de indiferenţă sau de căldură, are consecinţe profunde şi de durată pentru viaţa emoţională a 
copilului.  

Generaţia actuală de părinţi este nevoită să muncească mai mult pentru a-şi menţine un standard de 
viaţă decent; asta nu înseamnă că ne iubim copiii mai puţin, ci că avem mai puţin timp liber pentru a ne 
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petrece timpul cu ei decât au avut, poate, părinţii noştri. În ceea ce priveşte aspectul tehnologic, copiii mai 
mici sau mai mari, traversează o experienţă fără precedent: numeroase ore din viaţă şi le petrec cu ochii 
lipiţi de televizor sau de un monitor. Ei preferă să se uite la televizor sau să se distreze cu ultimul joc video 
de pe piaţă, decât să se joace cu alţi copii. Astfel, comunicarea emoţională a devenit deficitară. Aptitudinile 
fundamentale de viaţă, transmise de la o generaţie la alta, se pierd şi nu mai pot fi însuşite.  

Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care 
copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru 
copil. Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi de ce, ce e drept şi ce e nedrept, ce e 
frumos şi ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie exemple demne de urmat. Ceea ce învaţă în 
familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot 
în sens moral, familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten.  

Educaţia artistic-estetică şi înţelegerea valenţelor spirituale ale umanităţii trebuie să vină în 
completarea celorlalte tipuri de educaţie, pentru a stimula creativitatea copilului şi a-l ajuta să treacă de la 
o înţelegere a lumii axată pe propriile nevoi şi plăceri la o înţelegere mai completă a lumii, a universului şi 
a resorturilor profunde care guvernează viaţa, în anasamblul ei şi societatea umană. Părinţii ar trebui să fie 
aceia care realizează primul contact al copilului cu o viziune asupra sensului vieţii, cu frumuseţile naturii, 
cu viaţa socială şi specificul naţional (valori culturale, tradiţii, obiceiuri etc. ), cu operele de artă şi îl 
încurajează să îşi manifeste creativitatea artistică, tehnică sau ştiinţifică.  

 În activitatea de educație în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” (favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.  

 Raporturile dintre părinti și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 
lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor, influențeaza atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ, EDITIA 2020 
 

AUTOR: SIMON MARIA-MAGDOLNA 
 
Copiii trebuie crescuți pentru ei, nu pentru părinți. Nicolae Iorga 
 
Ca profesor, în fiecare zi colaborez cu mai mult de 100 de elevi. Fiecare dintre ei este unic, deoarece 

provin din diferite familii. Chiar dacă în multe cazuri am o relație profesor-elev foarte bunӑ, există cazuri 
când unii elevi nu se comportă corespunzător. În acest caz întotdeuna îmi pun întrebarea: ”Unde sunt cei 
șapte ani de acasă?” Faptul că elevul nu respectă profesorul sau și colegii lui arată că elevul nu a avut parte 
de educație corespunzătoare în familie.  

După părerea mea, într-o familie, când se naște un copil se schimbă multe în relația dintre soț și soție. 
Poate pănă atunci persoana cealaltă a fost cel mai important, dar după sosirea copilului el va fi pe primul 
loc. Așa cum bebelușul pornește de la vârsta zero, el trebuie să învețe totul de la zero, totul trebuie arătat, 
spus. Cu cât relația dintre părinți este pozitivă, îşi împart responsabilităţile din gospodărie și în fața copilului 
nu se ceartă, atunci pentru copil familia va fi un model. Știm că familia este oglinda copilului, copilul 
copiază ceea ce fac părinții, fie ceva bun sau chiar rău.  

În cei șapte ani de acasă, copilul trebuie să învețe în familie să salute întotdeauna, să fie ascultător, 
să-i respecte pe părinți, pe bunici, să-şi ceară scuze, să fie sincer cu cei din familie, dar și cu cei din jur, să 
fie punctual, să nu mintă. Tot în cei șapte ani trebuie să învețe să fie curat, ordonat, organizat, să nu arunce 
gunoiul pe jos. Să știe când trebuie să vorbească, să își organizeze timpul în fiecare zi. Cel mai important 
lucru, pe care în ziua de azi nu-l prea auzim, este să știe să mulțumească pentru tot ce primește.  

Consider că următoarele cinci lucruri sunt cele mai importante în primii ani al unui copil:  
1. Să aveți o ordine de zi și reguli 
2. Dezvoltați obiceiuri sănătoase 
3. Încercați să dezvoltați abilitățile cele mai importante 
4. Să încurajăm creativitatea 
5. Securitate emoțională 
În cei șapte ani, copilul va merge la grădiniță, la cămin, unde aspectele de mai sus se fructifică. El va 

învăța să fie în colectiv mai mare, să împartă lucrurile cu alții. Dacă nu a învățat cele mai importante noțiuni 
ale educației acasă atunci el va avea probleme mari pe parcursul vieți. La școală copilul va învăța să scrie, 
să citească, să vorbească pe mai multe limbi, să cunoască natura, etc, acestea sunt aspecte de care școala se 
ocupă.  

E bine de menţionat faptul că elevul va da dovadă de reuşite sau chiar de performanţe şcolare 
deosebite dacă atmosfera, mediul din familie sunt prielnice unei educaţii deosebite. Este important ca in 
primii 7 ani de viaţă a copilului, părintele să fie atent la abilităţile, aptitudinile sau la talentul copilului. 
Astfel, prin intermediul invăţătorului sau al unui profesor, elevul se poate dezvolta în mod firesc spre o 
carieră de succes.  

Nu trebuie să uităm că școala întărește educația copilului primită și de acasă.  
 
Părinții sunt modelele supreme pentru copii. Fiecare cuvânt, mișcare și acțiune au un efect. Nici 

o altă persoană sau forța externă nu are o influență mai mare asupra unui copil decât asupra părintelui.  
Bob Keeshan 
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,,7 ANI DE ACASA” – UN CLIȘEU NECESAR 

 

 BELCIU SIMONA- PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA, LA  

 LICEUL TEORETIC ,,SPIRU HARET”, ORAȘ MOINEȘTI, JUD. BACAU 
 

 Binecunoscuta formulă ,,7 ani de acasă" ridică astăzi, mai mult ca oricând, întrebări fără răspuns. 

Din nefericire, pentru noi toți, cei 7 ani atât de necesari oricărei generații lipsesc aproape cu desăvârșire din 

structura comportamentală a tinerilor noștri.  

Potrivit studiilor, primii doi ani din viata unui om sunt profund afectivi, reprezentând perioada în care 

copilul se leagă emoțional de părinți, frați, bunici sau de orice persoană implicată (afectiv) în această etapă. 

Ceilalți cinci ani, până la cifra totală 7, sunt ani de EDUCAȚIE, în toate sensurile de dicționar sau empirice. 

Cred că oricine a încercat, măcar în conștiința lui, să rezolve paradoxul acestui raport de inegalitate dintre 

7 (cifra educației indispensabile) și ,,a" (necunoscuta anilor parcurși de omul a cărui existență pe pământ 

atinge media).  

De ce sunt așa de importanți primii 7 ani și nu ultimii? De ce tocmai primii ani de care nici nu ne 

aducem bine aminte? Știm cu toții, din teorie, ce înseamnă cei 7 ani de acasa, folosim formula 

convențională, dar, repede și nepăsători, dăm ,,ignore”, fără nicio mustrare imediată. Sărim peste această 

etapă cutezători, dar când ne lovim de comportamentul colțuros al copiilor ( fără cei 7 ani), înțelegem saltul 

în gol. Foarte, foarte trist! Și ce te faci când procesul este ireversibil? La ce mai poți spera? Vorba poetului 

Villon: ,,Dar unde sunt zăpezile de altădată?” Și dacă totuși ne-au scăpat printre degete frumoșii ani de 

altadată, ce e de făcut? Mai putem îndrepta ceva? 

Se spune că există undeva, într-un cod nescris, o lege a compensației. Ar putea compensa 20 de ani 

de educație cei 7 ani de acasă ,,topiți” în indiferență? Dacă vrem un răspuns amăgitor, vom spune ,,Da!” 

Un răspuns real-adevărat nu există... încă! Un fapt însă este cert: 7 ani de acasă, 7 zile ale săptămânii, 7 

continente, 7 minuni ale lumii- iată cifra perfectă în EDUCAȚIE! Restul... e tăcere.  
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IMPORTANȚA COMUNICĂRII DINTRE PĂRINȚI ȘI COPII 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR SIMULESCU DANIELA 
GRADINIȚA CU P. P. ,,ELENA FARAGO", CRAIOVA 

 
 Copiii sunt oglinda sufletului nostru şi, de cele mai multe ori, ei ne ajută să ni-l descoperim… Multe 

din aşa-zisele conflicte care iau naştere în relaţia parinte-copil sunt generate de dificultăţile părintelui de a 
trece la etapa de adult a vieţii şi îndeplinirea rolului de părinte.  

 Prima relaţie de tip social pe care orice copil o stabileşte imediat după venirea sa pe lume este cea cu 
părinţii săi. Această relaţie de bază pentru dezvoltarea copilului şi apoi a adultului, este o piatră de temelie 
şi un model pentru viaţa lui socială, începând cu cea preşcolară, şcolară şi de mai târziu, până la maturitate.  

 Copilul are nevoie de un climat familial echilibrat în care să se simtă în siguranţă şi de o comunicare 
eficientă cu părinţii săi. Acest lucru este posibil dacă părinții sunt atenţi la nevoile copilului, se preocupă 
de educaţia lui, dacă dau dovadă de înţelegere, sunt afectuoşi şi calmi şi participă la evenimentele 
importante din viaţa lui. Totodată, este necesar ca părinţii să fie fermi, să stabilească limite şi să nu lase 
copilul să facă tot ceea ce vrea, aspecte care pot fi îndeplinite printr-o comunicare adecvată părinte-copil.  

 Pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului şi pentru dezvoltarea unei relaţii adecvate şi 
a unei comunicări eficiente între părinte şi copil, pe lângă satisfacerea nevoilor de bază ale copilului, foarte 
importante sunt şi nevoile emoţionale ale acestuia şi anume:  

– respectul: chiar dacă este doar un copil, el are nevoie de respectul şi de valorizarea celorlaţi, ca 
orice alt individ. Respectarea copilului înseamnă oferirea de alternative, explicarea motivelor care impun 
un comportament sau altul, libertatea de exprimare şi de a lua decizii şi multe alte lucruri; 

– sinceritatea: copiii au nevoie de a cunoaşte oamenii şi de a avea încredere în ei, cu atât mai mult în 
părinţii lor. Minciunile sau adevărul spus pe jumătate nu fac altceva decât să-i facă să fie confuzi şi să-şi 
dezvolte un stil de comunicare bazat pe minciună şi nesinceritate; 

– acceptarea: copilul are nevoie să fie acceptat şi valorizat de părinţii săi indiferent de succesul sau 
insuccesul acţiunilor sale, lucru care se poate realiza atât prin încurajări verbale cât şi prin încurajări 
nonverbale. Din acest punct de vedere, în general, părinţii au mai mult tendinţa de a valoriza şi recompensa 
succesul copilului şi de a critica sau pedepsi eşecul acestuia. În timp, această atitudine a părinţilor duce la 
deteriorarea comunicării dintre cele două generaţii şi nu-l fac pe copil decât să se ferească de ei şi să-i 
mintă, pentru a nu fi criticat sau a i se aduce din nou reproşuri; 

– dragostea: un copil are nevoie de dragostea părinţilor săi tot timpul, adică atât în momentele fericite 
cât şi în cele triste. Părintele îşi poate exprima dragostea faţă de copil atât verbal, cât şi nonverbal – 
îmbrăţişări, strângeri de mână, mângâieri etc. Alternarea comportamentelor de manifestare a dragostei cu 
cele de neglijare, de indiferenţă sau cu cele agresive, îl pot face pe copil să nu mai aibă încredere în părinţii 
săi, să-i evite, să-i mintă sau, mai rău, sa-i respingă; 

– răbdarea: unui copil nu i se poate cere ceva ,,aici şi acum”, ci are nevoie de timp şi de explicaţii 
pentru a se putea adapta unui comportament sau altul solicitat de adult. Cei mai mulţi părinţi se aşteaptă şi 
doresc ca, o dată ce au cerut un anumit lucru copilului lor, acesta să-l realizeze fără a lua în considerare 
faptul că, mai întâi, copilul are nevoie să înţeleagă de ce este necesar acel lucru; 

– timpul: copilul are nevoie de compania şi atenţia părinţilor săi. Nu se poate construi o relaţie între 
părinte şi copil atâta timp cât părintele nu are timp pentru copilul său, este la serviciu mai toată ziua sau are 
alte priorităţi atunci când este acasă; 

– corectitudinea: este important ca, copiii să cunoască regulile iar, o dată ce acestea au fost stabilite 
(în colaborare cu copii), aplicarea lor să fie corectă şi constantă; 

– înţelegerea: relaţiile, în general, se bazează pe înţelegere astfel că, şi copilul, are nevoie să fie 
ascultat şi înţeles de părinţii săi; 

 Comunicarea dintre părinţi şi copii este o condiţie foarte importantă a relaţionarii şi a formării 
personalităţii. O bună comunicare nu înseamnă ca copilul să-l asculte pe părinte fără a scoate un cuvânt, 
sau să se conformeze de fiecare dată doar ţinând cont de ierarhia rolurilor, ci a experimenta exprimarea 
liberă pentru a se face înțeles, a se descărca atunci când este trist, a învăţa din greşeli, a împărtăşi emoţii…A 
fi lăsat să comunice jignitor, agresiv la adresa părinţilor sau semenilor, nu este o bună comunicare, nici 
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autonomie sau libertate, ci o conduită verbală negativă, ce mai devreme sau mai târziu, va fi sancționată de 
societate.  

 Părintele care stie să-i lase copilului o marjă de libertate, dar căruia îi cultivă norme şi valori prin 
care îi fixează anumite repere în ceea ce priveşte comportamentul, îşi va atrage respectul copilului său.  

 Rolul comunicării parinte – copil este cu atât mai important cu cât, în ciuda variatelor modele la care 
copiii sunt expuşi, fie că este vorba, de exemplu, de profesori, vedete, sportivi sau alte persoane cunoscute, 
părinţii sunt de departe cele mai valorizate modele pentru cei mici. Există diferenţe considerabile între 
aşteptările copiilor privind activităţile comune pe care şi-ar dori să le aibă cu părinţii şi ceea ce se întâmplă 
de fapt. Astfel, aşteptările care sunt mult mai mari decât experienţa reală sunt legate de rezolvarea temelor, 
excursiile şi joaca împreună.  

 De cele mai multe ori nu conştientizăm că un copil are nevoie de un prieten şi dacă nu îl va găsi în 
familie, este foarte probabil să îl caute în altă parte. Cele mai importante subiecte pe care copiii doresc să 
le discute cu părinţii lor sunt şcoala, planurile de viitor şi problemele, sentimentele şi dorinţele.  

 Aşadar, fiecare dintre părinţi ar trebui să se gândească cum să petreacă mai mult timp alături de 
copilul său, să ajungă să îi fie prieten, să comunice, să afle şi să descopere împreună ceea ce îl face pe copil 
fericit.  

 Pentru a avea o relație armonioasă în familie, copiii trebuie să simtă înainte de toate dragostea 
părinților. Pe de o parte, au nevoie de dragostea mamei care prin felul ei gingaș și vocea caldă îndeamnă la 
înțelegere și bunătate, iar pe de altă parte, au nevoie de dragostea tatălui în brațele căruia se simt încrezători 
și puternici.  

 Relația dintre părinte și copil stă la baza modului în care acesta se va dezvolta la maturitate. Dacă 
există o relație strânsă cu copilul, în care ambii părinți sunt implicați direct în creșterea și educarea lui, acest 
lucru va duce cu siguranță la creștrea unui adult puternic și împlinit.  

 
Bibliografie:  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE. CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

PROF. ȘIPOȘ IBOLYA,  
LICEUL TEORETIC „IULIA HASDEU” LUGOJ 

 
„Cei șapte ani de acasă“ este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva 

că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe 
cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl respecte 
toți cei care trăiesc în societate. În primul rând, „cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă 
părinții copilului lor. Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își 
respecte semenii, care sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs.  

Peste învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. Baza 
însă este făcută în sânul familiei. Cei şapte ani de acasă se constituie într-o expresie de valoare, cu vechime 
în societatea românească. A avea cei şapte ani de acasă era apanajul unei educaţii ce provenea din familie 
şi devenea condiţia esenţială pentru reușita în viață.  

Există studii care atestă rolul de factor determinant pe care îl detine familia în întregul parcurs al 
evoluției individului prin valorile, credințele, normele, practicile existente în spatiul cotidian al căminului. 
Care sunt acestea și cum se răsfrânge educația celor șapte ani de acasă asupra devenirii copilului a fost 
analizat din perspective multiple. Educația familială depinde de resursele proprii de care dispune, pe care 
le produce, sau asimilează, inclusiv de resursele culturale și spirituale (mentalități, credințe, atitudini, 
norme, valori, idealuri). Desfășurarea procesului educativ în familie depinde în mare masură și de modul 
în care se stabilesc și functionează relațiile interne și relațiile exterioare, cu mediul social, cultural. 
Metodele, felul în care se realizează educația reciprocă, autoeducatia și mai ales educația tinerei generații, 
a copiilor, modelele și principiile asimilate, rutina și aspirațiile care orientează soluțiile în problemele de 
educație, converg spre constituirea stilurilor de viață și de educație în familie.  

Pe de alta parte, sunt însă și cercetări care atestă faptul că părinții se confruntă în prezent cu numeroase 
probleme în educația copiilor pe care deseori nu stiu cum să le abordeze pentru o rezolvare cât mai eficientă 
și cu efecte pozitive pe termen lung. Modurile de a concepe educatia sunt diferite. Educația este înțeleasă 
fie ca formare a individului - conform normelor și valorilor sociale existente - servind integrării și ordinii 
sociale, fie ca dezvoltare - psihoindividuală - conform potențialului individului, înclinațiilor și aspirațiilor 
acestuia - servind stimulării creativității și schimbării sociale.  

Funcționarea familiei ca mediu afectiv, social și cultural se bazează în mare parte pe comunicare. 
Numeroase studii și cercetări concrete se referă la rolul major al familiei în însusirea limbii, a diferitelor 
limbaje (de exemplu nonverbale) și în general a competențelor de comunicare cotidiana. Comunicarea în 
familie reprezintă una din principalele experiențe educative ale copiilor. Modul în care părinții comunică 
între ei și cu copiii determină educația și unele caracteristici specifice ale acesteia care se conturează ca stil 
de comunicare, și totodata ca stil educativ. Acestea influențează formarea stilului cognitiv și a stilului 
afectiv specifice unei personalitați.  

Reușita școlară a copilului este influențată de mai mulți factori, unii mai ușor observabili, alții mai 
greu observabili de către agenții socio-educaționali și în cercetarea socio-pedagogică. Părinții pot influența 
reușita școlară a copiilor, fie indirect (prin climatul familial favorabil dezvoltării psihosociale a copilului, 
așa cum a fost descris) fie direct și mai usor observabil (prin grija manifestată față de preocupările copilului, 
prin cunoașterea profesorilor, colegilor și prietenilor lui prin ajutor oferit la temele școlare, prin participarea 
la activitățile școlare, ședințe cu părinții, prin sfătuirea cu copilul și implicarea copilului în decizii privind 
viața lui).  

Familia poate contribui la educarea copiilor prin sensibilizarea lor față de valorile autentice ale 
culturii, prin orientarea acestora pe drumul cunoașterii. Pregătirea tinerilor pentru o viața ratională, lipsită 
de excese, cu grija pentru sănătate, cu mișcare în aer liber, trebuie să constituie o preocupare importantă a 
părinților, pe lângă atenția acordată rezultatelor școlare, reprezintă o condiție sine qua non pentru reușită în 
alegerea profesiei, o viață sănătoasă și interacțiune cu alții pe tot parcursul vieții.  
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CULTUL PERSONALITAȚII VAZUT PRIN OCHII DE COPIL 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA SOCOND 
PROF. DRD: ȘIPOȘ MARIANA DANIELA  

 
Prin anii 1980 și ceva, nu îmi aduc exact aminte anul copiil find, dar îmi aduc aminte că în aceea 

perioadă se sărbătorea cu fast Ziua Muncii, iar conducătorul era elogiat și omagiat de căte întreaga 
populație.  

În aceea perioadă trebuia să mergem pe stadion copiii fiind mergeam cu școala fie că voiam sau nu 
voiam și trebuia să întoarcem panouri cu roșu și albastru cu ajutorul acestora îl omagiam pe Nicolae 
Ceaușescu și erau mesaje în cinstea lui și a Partidului Comunist Român, iar în mijlocul stadoinului se defila 
în cinstea și onoarea conducătorului mult iubit Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.  

Cuvântarea prim secretarei de partid Maria Bradea care elogia și ridica în slăvi Partidul Comunist 
Român îmi vin în minte și acum, ce de laude și osanale erau aduse și câte merite și onoruri îî erau aduse 
conducătorului și savantei de renume mondial.  

Pe o căldură toridă trebuia să suportăm cu stoicism totul, nu conta că ne este sete sau foame noi 
trebuia să executăm ceea ce ni se spunea la comandă trebuia să întoarcem panourile când cel albastru când 
pe cel roșu.  

Totul era doar un elogiu adus cuplului mult iubit și nu conta alceva decât să fie elogiat Nicolae și 
Elena Ceaușescu care erau văzuți ca și parinții mult prea iubiți ai țării și uneori se repetau elogiile până ne 
săturam de cele auzite și văzute.  

După câteva ceasuri de ascultat elogii și cuvântari ai tovarășilor și ai tovarășelor de partid într-un 
tărziu după câteva ore cu chiu cu vai plecam acasă flămânzi și însetați eu și colegii și colegele mele de clasă  

Apoi am fost trimiși în tabără ca recompensă de către partidul comunist fie la munte sau mare în semn 
de recunoștiință a partidului pentru susținerea și devotamentul de care am dat dovada și pentru laudele 
aduse partidului și spiritul de sacrificiu de care am dat dovadă.  

Nu voi uita niciodată acele momente care rămân întipărite în minte și acum când am 42 de ani deșii 
atunci eram copil și nu înțelegam semnificația zilei și totul părea că este bine și frumos deșii nu era așa din 
păcate realitatea contrazicea și oamenii traiau în frustrare și cu multe lipsuri pentru că totul era raționalizat.  

Sper să nu mai trăiască nimeni asemena orori și să aibă libertate și hrană nu cum era în acele vremuri 
de răstriște când totul era raționalizat.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

 INVATATOARE, SIRBU GABRIELA 
 
 Cei 7 ani de acasa sunt ca temelia unei case. Daca temelia nu este bine facuta, casa se va darama in 

timp.  
 Din pacate, numarul parintilor care nu inteleg acest lucru este din ce in ce mai mare. Oare de ce nu 

inteleg ca un copil nu are nevoie numai de hrana si ocrotire ci are nevoie in primul rand de dragoste, 
manifestata in toate formele ei, are nevoie sa-l faci sa simta ca este important, ca poate sa se descurce si 
singur, bineinteles in limitele pe care le cer particularitatile de varsta.  

 Traim vremuri in care mai importante sunt acumularile materiale in detrimental acumularilor legate 
de comportament, de relatiile intre oameni, de afectivitate, de spirit in cele din urma.  

 Parintii sunt prea superficiali in a educa proprii copii. Nu au timp sa le observe comportamentul, nu 
au timp sa se joace cu copii lor, nu au rabdarea cuvenita sa-i lase sa se descurce singuri, cand este cazul, nu 
au timp sa le citesca povesti seara, la culcare, si apoi sa asculte si sa le raspunda la intrebarile atat de 
importante pentru ei.  

 Scoala nu va putea recupera niciodata in intregime lipsurile din cei sapte ani de acasa, care sunt de 
cativa ani buni cei sase ani de acasa. Un copil care nu stie sa salute, care nu stie sa se adreseze politicos, 
care nu a fost educat cu privire la grija pentru bunurile sale va fi un copil cu un start in viata plin de 
nesiguranta, de lipsa de incredere in propriile forte.  

 Fiecare stadiu de dezvoltare a copilului are importanta lui, cu atat mai mult cei 7 ani de acasa sunt 
considerati o rampa de pornire in viata, care-l va ajuta pe copil sa observe lumea, sa se integreze in ea si, la 
momentul potrivit, sa aiba o atitudine in fata lumii, atitudine pe care sa o poata justifica cu argumente solide, 
traite, verificate de el.  

 Sunt vorbe care par a fi mari, dar este purul adevar. De cei sapte ani de acasa depinde calitatea vietii 
viitorului adult. Pe o temelie solida se va putea ridica o casa minunata, plina de caldura si lumina.  
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IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF. ÎNV. PRESCOLAR SIRBU MIRELA 

G. P. P ,,LICURICI” OVIDIU 
 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
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împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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IMPORTANȚA CELOR ,,ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

EDUCATOARE SIRCUȚA FLORICA, GRĂDINIȚA PN LAZURI 
 
 Când incercăm sa ne conturăm o imagine despre cei 7 ani de acasă ne gandim la educatia pe care 

copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului acestuia, până merge la 
şcoală. Când afirmam că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil cu buna crestere, care ştie să 
salute, să multumeasca, sa spuna te rog, stie sa foloseasca ,,cuvintele magice’’, cum le spun copiii la 
grădiniţă, un copil care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 De modul in care familia influenţează dezvoltarea copilului in primul an de viaţă depinde 
comportamentul socio-relaţional al viitorului adult. Tocmai de aceea se impune ca părinţii sau alţi membri 
ai familiei care contribuie la educarea copilului in primii ani de viaţă să conştientizeze că au o 
responsabilitate majoră în formarea personalităţii acestuia, familia fiind cea dintâi şcoală în care copilul 
învaţă cum să se comporte, cu influenţă covârşitoare asupra viitorului individ.  

 Educând copiii, părinţii ar trebui să ia în seamă particularităţile de vârstă şi individuale ale puiului 
de om, de faptul că toate etapele de vârstă sunt caracterizate de trăsături definitorii, care le disting pe 
precedentele de cele viitoare. Aşadar, educaţia pe care părinţii o fac copiilor trebuie să fie realizată prin 
acţiuni raţionale şi continue, consecvente, ştiut fiind faptul că dezvoltarea psihică a copilului are loc în 
strănsă legătură cu dezvoltarea fizică.  

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

 Dar reusita, succesul educaţiei primite în ,,cei 7 de acasă ,,depinde de câţiva factori: relaţia afectivă 
dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le 
transmite copilului.  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea pe care părinţii o revarsă asupra copilului îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament, susţin psihologii. Copilul care se simte 
apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi 
acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe 
iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină prea rigidă pentru acesta.  

 Până la 6-7 ani adultul constituie primul, unicul model de viaţă, de comportare, cu influenţă maximă 
asupra copiluluiVorbind despre puterea exemplului părinţilor în educaţia copiilor, J. Lock afirma( in 
,,Câteva cugetări asupra educaţiei’’. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1971, p. 43) ,,Nu trebuie 
să faceţi in faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă vreo vorbă sau comiteţi o faptă 
pe care i-aţi prezentat-o drept o greşeală, când aţi comis-o, el cu siguranţă că se va apăra, invocând exemplul 
dat de dumneavoastră şi se pune în aşa măsură la adăpostul acestui exemplu, încât greu vă veţi atinge de el 
pentru a-I îndrepta cum trebuie greşeala respectivă’’.  

 Şi A. S Makarenko a cordat o importanţă deosebită familiei şi influenţei acesteie in educaţia 
copilului: ,,Bazele educaţiei se pun până la cinci ani(spunea el) şi ceea ce aţi făcut până la cinci ani 
reprezintă nouăzeci la sută din întregul proces educativ;după aceea educaţia omului continuă, dar, in 
general, voi începeţi să gustaţi roadele, căci florile pe care le-aţi îngrijit au fost până la cinci ani. ’’ Tot A. 
S. Makarenko în lucrarea ,,Opere pedagogice alese’’, volumul I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1960 p. 2739 convins de importanţa de netăgăduit al exemplului în educaţie, ca şi de tendinşa copilului să 
imite ce vede, se adresa părinţilor astfel: ,,Să nu credeţi că educaţi copilul numai când vorbiţi cu el, când îl 
povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre chiar şi atunci când nu sunteţi acasă. 
Felul cum vorbiţi, vă îmbrăcaţi, cum vă bucuraţi sau vă întrist a bţaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi duşmanii, 
felul cum râdeţi sau citiţi ziarul-toate au pentru copil mare însemnătate. Copilul vede sau simte cea mai 
mică schimbare în ton; orice subtilitate a voastră ajunge la dânsul pe căi pe care voi nu le observaţi’’.  

 Chiar dacă copilul mic, de 3 ani, este mofturos, obraznic şi năzuros, comportamentul lui nu trebuie 
confundat cu cu lipsa de maniere-este considerată o etapă firească a dezvoltării sale. Specialiştii susţin că 
la această vârstă nu poate cunoaşte şi respecta mai mult de una-două reguli de politeţe. Perseverenţa 
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părinţilor, blândeţea acestăra, încurajarea şi aprecierea pozitivă şi, pe lângă propriul exemplu, pot aduce cu 
adevărat rezultate în educaţia copiilor.  

 Intre 3 şi 5 ani copilul poate fi ajutat să înţeleagă că lucrurile, acţiunile, trebuie făcute într-un anume 
fel. Dacă părintele petrece timp de calitate cu copilul său, jucându-se, inventând jocuri, cel mic va învăţa 
să se poarte, în diferite situaţii. Copilul se va distra dar părintele îşi va atinge ţelul: cu fiecare rol jucat, 
copilul va înşelege mai bine felul în care ceea ce face el-acţiunile şi cuvintele lui, afecteză pe cei din jur. 
Nu este de neglijat rolul povestilor, al imaginilor, al cântecelelor şi al desenelor animate educative, al căror 
mesaj ajunge întotdeauna la sufletul copilului.  

 Între 5 şi 6-7 ani copiii devin tot mai independenţi, bunele comportamente, cele de bază, sunt tot mai 
conturate. Mergând şi la grădiniţă, au ocazia mai mult să le pună în aplicare, interacţionând cu copii de 
vârsta lor şi cu adulţi, alţii decât părinţii. Cu tact, blândeţe, i se aminteşte copilului ce are de făcut şi i se va 
explica ce a greşit. Se va aprecia pozitiv fiecare ,,faptă bună’’, va fi încurajat permanent să-şi spună punctul 
de vedere, să-şi susţină argumentele, să termine ce are de spus şi se va continua să se cultive respectul 
pentru cei din jur.  

 Este adevarat ca nu prea mai exista ,,cei 7 ani de-aca”, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 
educationale inca de la vârste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Un comportament moral, cetățenesc, civilizat, nu apare de la sine, ci numai 
în măsura în care părinții se preocupă de formarea lui, prin modelul pe care îl oferă copiilor, care se vor 
strădui să-i imite. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa consolideze 
normele deja deprinse din familie.  

 
Bibliografie 
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EDUCATIA IN FAMILIE – FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII 
 

VLAD MARINELA, SLAVU NICOLETA 
GRADINITA “ALBINUTELE” 

 
 Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii ei, prin 

noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme 
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia 
sa. Educatia, sub toate formele ei, este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si 
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care 
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea 
unor solutii adecvate.  

Elementele din mediul social care intervin în perioada copilăriei, perioada de „dezvoltare şi 
testare” – Familia 

În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi 
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, 
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată 
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.  

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 
iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, 
simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare 
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează 
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.  

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.  

Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, 
soarele) pentru bunăstarea organismului.  

Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor 
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.  

Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a 
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.  

Considerand ca “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie generala 
influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) vom incerca sa extragem cateva dintre 
caracteristicile relatiilor de filiatiune care au importanta majora in definirea personalitatii copilului. 
Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar(parinti – copii), 
secundar(relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, prin care sunt preluatre 
de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul exceptionala, 
interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii copilului. 
Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de 
conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care 
parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata 
viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea 
este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia 
mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.  

2154

 



Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni 
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei, 
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii 
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale 
(“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind 
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si 
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai 
mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele 
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.  

In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul 
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental 
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, 
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de 
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite 
in familie.  

 Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine 
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea 
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile 
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta 
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie 
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, 
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile 
educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in 
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, 
etc si, pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari.  

Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai 
multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale 
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor 
educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt 
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura, 
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei. 
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau 
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale 
strategiilor lor educationale.  

Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si 
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta 
o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si 
comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un 
comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele 
ei, in ultima instanta, timiditate exagerata.  

Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii 
armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un cadru general de 
viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, 
destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii 
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se 
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina 
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii 
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta. ”(M. Gilly).  

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 

2155

 



Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  
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VIOLENŢA FAMILIALĂ ŞI URMĂRILE EI 
 

PROF. SMĂDU GEORGETA 
LIC. TEHN. PETRE IONESCU MUSCEL 

DOMNEȘTI, JUD. ARGEȘ 
 
„Istoria umană, spunea H. G. Wells, devine tot mai mult o întrecere între educaţie şi catastrofă”. Şi 

asta pentru că violenţa umană a atins cote alarmante, iar educaţia încă mai bâjbâie. Tinerii, inclusiv şcolarii, 
se confruntă cu diverse tipuri de violenţă, acestea variind de la abuzul copilului în familie la agresiunea 
stradală, de la violenţa cauzată de frământările sociale sau politice până la conflictele deschise sau războiul 
declarat.  

 Indiferent de forma sa, impactul violenţei asupra tinerilor este deosebit de nociv; aceasta le distruge 
încrederea în sine şi le diminuează sentimentul că pot avea o contribuţie pozitivă în societate. Una din 
formele acute ale violenţei îşi are rădăcina în mediul familial, acolo unde copiii ar trebui să întreţină relaţii 
intergrupale necesare socializării şi formării sale ca personalitate.  

 Totul începe cu neglijenţa părinţilor, grija prea mare pentru ziua de mâine îi face pe aceştia să-şi 
scape copiii de sub control şi să nu mai dea atenţie nevoilor şi modului de comportare al copiilor. La acestea 
se adaugă anturajul din care fac parte adolescenţii şi dezinteresul lor faţă de cei din jur. Trăiesc continuu cu 
părerea că lumea le aparţine.  

 Delincvenţa juvenilă, tot mai des întâlnită în ziua de azi, este masca „la modă” a acelor tineri care 
încep să se maturizeze şi trec printr-o perioadă cu multiple schimbări ce implică tulburări comportamentale 
şi crize de personalitate. Deci, o etapă de viaţă – normală dealtfel – stimulată de indiferenţă şi carenţe 
educaţionale, ce poate duce la conturarea unui psihic haotic şi un ego traumatizat. Un alt factor frecvent în 
lumea contemporană este dezbinarea familiei tânărului sau potenţialele scandaluri provocate de gelozie, 
alcool şi chiar droguri. Ce-i de făcut în sprijinul eliminării efectelor negative ale societăţii asupra 
adolescentului? 

 Un sistem educaţional corespunzător, deopotrivă, valorilor societăţii, dar şi morale comunităţii. În 
privinţa sistemului educaţional, dincolo de litera manualului sau de percepţia socialului este relaţia 
educator-educat, relaţie în care trebuie să primeze raportul instructiv- educativ bazat pe echilibrul dintre 
autoritate şi libertate. Numai aşa educaţia poate deveni un control social.  

 Educaţia fiind o colaborare intergeneraţii, adultul, părintele sau profesorul au – ca reprezentanţi ai 
maturităţii sociale – anumite prerogative rezultate din această situaţie: autoritate, control, coerciţie, 
sancţiune etc. Tânărul trebuie să suporte şi să se supună rigorilor rezultate din caracteristicile sociologice 
ale acestui raport.  

 Ca autoritatea adultului, profesorului să fie eficientă în eliminarea comportamentului deviant ea 
trebuie să fie de natură morală. Considerând şcoala ca o „societate şcolară” unde au loc fenomene de 
contagiune sau de moralizare colectivă, de efervescenţă, Durkheim spune că educatorul trebuie să precizeze 
prin acţiunile sale sociale sensul noţiunii de grup. Pentru că în grup se învaţă bazele activităţii sociale 
transformatoare, se asimilează regulile, se descifrează înţelesul autorităţii şi iubirii, se înţelege semnificaţia 
lui „noi” în raport cu „ei”.  

 Când violența afectează o persoană, îi poate produce traumatisme la diferite niveluri ale existenței, 
uneori și fizice dar, de fiecare dată, răni interioare. Frecvent, se face diferența între violența în cadrul 
familial (violența familială, intrafamilială, domestică) și violența în cadrul comunității (violența socială). 
Ambele sunt reprezentate prin obstacole în exercitarea drepturilor fundamentale, care fac parte din însăși 
structura societății și reproduc diferente, inegalități, raporturi de putere ce antreneaza și legitimează 
inegalitatea.  

 Violenţa în familie este probabil cea mai gravă formă de violenţă şi totuşi este încă foarte des tolerată. 
Actele de violenţa, în general, şi cele de violenţă în familie, în special, sunt generatoare de noi acte de 
violenţă astfel încît fenomenul va continua să se dezvolte şi va înregistra dimensiuni alarmante. Conflictele 
apar în mod constant în viaţa familială. Felul în care cei implicaţi direct reacţionează în vederea soluţionării 
lui duce sau nu la acte de violenţă. După ce un conflict a fost conştientizat urmează conduita de reacţie la 
el, care poate fi de mai multe tipuri: abandonul, reprimarea, victoria-eşec, compromisul.  
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 Nivelul de trai este un aspect important în lupta pentru combaterea agresivităţii şi a violenţei. 
Incapacitatea individului de a-şi satisface trebuinţele materiale determină frustrarea individului, frustrare 
care generează la rîndul ei, energie negativă în viaţa familială.  

 Dacă agresivitatea este înnăscută, violenţa este o conduită învăţată, iar cea mai sigură metodă de 
învăţare a violenţei este imitaţia. Copii sînt asaltaţi de la vîrste foarte fragede de mesaje agresive sau 
violente. Chiar dacă în familia de provenienţă nu au loc acte de agresiune, în societate, în şcoli şi grădiniţe, 
peste tot în jurul lor mesajele agresive şi violente abundă. De aceea, trebuie pus accentul pe creşterea 
responsabilităţii celor care promoveaza informaţia prin orice mijloc astfel încît rolul lor să fie unul educativ 
şi nu distructiv, iar acţiunile lor să conducă la prevenirea şi la combaterea fenomenului violenţei, în general, 
şi a celei domestice, în special. Educaţia tuturor categoriilor de vîrstă trebuie să se facă în vederea evitării 
situaţiilor generatoare de agresivitate şi violenţă şi în vederea canalizării forţei şi energiei acestor situaţii 
spre activităţi culturale, sportive, spre îndeletniciri practice, astfel de activităţi fiind menite să consume 
energia negativă şi să genereze satisfacţii. Nu în ultimul rînd, populaţia trebuie să înveţe să-şi dezvolte 
spiritul critic faţă de înţelegerea corectă a diferitelor forme de manifestare a agresivităţii şi a violenţei şi 
faţă de senzaţionalul agresiv promovat de unele mijloace de informare în masă.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ…. UNDE SE FORMEAZĂ? 
 

PROF. SMARANDA ILINCA ELENA 
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACAU 

 
 Noi, educatorii, ne desfăşurăm activitatea în unităţi şcolare ce sunt în subordinea Ministerului 

Educaţiei Naţionale. Acesta, indiferent de culoarea sau denumirea pe care o are, reforma pe care doreşte a 
o înfăptui, înglobează în titulatură termenul „educaţie”, fiind de obicei al doilea cuvânt (Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului etc. ). Pe cât de fruntaş e în 
denumire, pe atât de vitregit este în realitate, când conceptul ar trebui să fie principiul actului didactic.  

 Educaţia are nenumărate definiţii, punând accent pe aspectele ce vizează formarea şi dezvoltarea 
achiziţiilor de cunoştinţe teoretice şi a deprinderilor.  

 Baremele examenelelor pe baza cărora elevii acced la o unitatea de învăţământ liceal, universitar etc, 
nu prevăd punctaje care evaluează atitudinea elevilor, valorile, comportamentele morale pe care aceştia le-
au dobândit şi crescut, sistemul considerând în mare parte că aspectele reprezintă „cei şapte ani de acasă”, 
iar cei de acasă lasă în seama sistemului această educaţie. Deci, cei şapte ani de acasă unde se formează? 
Din întrebarea ivită, elevii sunt victime directe şi sigure.  

 Aspectele economice şi sociale în care trăim, au determinat sau poate forţat mulţi părinţi să-şi 
canalizeze energia către alte direcţii, şi mai puţin către formarea ca oameni a propriilor copii. Cu toţii ştim 
familii ce s-au destrămat din cauza căutării unui trai fianciar mai bun, fie prin străinătate fie prin ţară, şi 
dacă s-ar putea cu un program zilnic de lucru de 25 de ore din 24. Cu toţii avem în clasele la care suntem 
profesori, copii ce au fost crescuţi de bunici sau alte rude. Cu toţii avem cunoştinţe de elevi cu lacune 
emoţionale. Pentru a capta atenţia, profesorul ar trebui să integreze cât mai multe metode nonformale, 
mijloace şi elemente ce prezintă interes pentru elev. Punerea în aplicare, solicită profesorului un volum 
crescut de timp, energie, disponibilitate şi resurse materiale, şi instituţiei de învăţământ eforturi pecuniare 
pentru updatarea tehnologiei şi realizarea de investiţii în formarea cadrelor didactice, adică în educarea 
elevilor sub toate aspectele.  

Profesorul are marea provocare de a identifica strategia individualizată prin care copilul să devină un 
adult de încredere şi cu încredere în sine.  
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EDUCAȚIA PRIMITĂ ÎN FAMILIE 
 

PROF. INV. PRESCOLAR SMARANDACHE CRISTINA GHEORGHIȚA 
 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.  

În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune 
maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important 
este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii 
îi vor imita cu precizie de 90%.  

Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă 
micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”, 
„poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în momentele 
în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă.  

Totodată, urmaţi şi aceste sfaturi utile:  
- Aveţi grijă cum vorbiţi în preajma copiilor, deoarece ei adoptă acelaşi limbaj ca adulţii.  
- Spuneţi-le copiilor să se adreseze adulţilor cu un anumit grad de formalitate, precum „doamnă” sau 

„domnule”, cu excepţia cazurilor în care cei mari îi roagă să le spună altfel.  
- Învăţaţi-i cum să salute sau să se prezinte corect, cum să se comporte în public şi de ce nu este bine 

să întrerupă o discuţie.  

2160

 



- Felicitaţi copiii de fiecare dată când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, pentru că în 
acest mod vor reţine mult mai repede.  

Am certitudinea că după ce veţi vedea primele rezultate pozitive la copiii dvs., dar şi admiraţia celor 
din jur, toate momentele grele vor rămâne doar amintiri. Şi vă îndemn să fiţi răbdători şi optimiști şi să vă 
amintiţi cât mai des de vechiul proverb „repetiţia este mama învăţăturii”.  

Programul de dezvoltare a personalității la Centrul de dezvoltare personală „ABeZe” (ore individuale 
și în grup, pentru copiii de la 5 ani și adulți): bune maniere, ore de dicţie, artă decorativă, limba engleză, 
ședințe individuale la psiholog, pregătirea copiilor pentru școală.  

 
Bibliografie:  
4. Dima, Silvia Cei şapte ani de acasă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1999 
5. Seth, Lata, traducere Georgescu, Elena, Cei şapte ani de acasă: obiceiuri sănătoase şi informaţii 

utile, Editura Galaxia Copiilor, Bucuresti, 2016 
6. https: //www. timpul. md/articol/baza-educaiei-in-cei-7-ani-de-acasa--71413. html 
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EDUCATIA IN FAMILIE –CEI SAPTE ANI DE ACASA! 
FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII 

 
PROFESOR –SMARANDACHE FLORENTA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN BRANCOVEANU”-SCORNICESTI 
 
Un copil poate fi asemănat cu o scândură pregătită pentru zugrăvirea unui tablou; ce va zugrăvi pe ea 

pictorul, ceva bun sau rău, ceva sfânt sau păcătos, aceea va şi rămâne. Tot aşa şi copilul: ce fel de educaţie 
îi vor da părinţii la început, cu ce fel de obiceiuri îl vor deprinde, plăcute sau urâtelui Dumnezeu, îngereşti 
sau drăceşti, cu acelea va şi trăi.  

Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii ei, prin 
noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme 
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia 
sa. Educatia, sub toate formele ei, este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si 
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care 
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea 
unor solutii adecvate.  

Considerand ca “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie generala 
influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) vom incerca sa extragem cateva dintre 
caracteristicile relatiilor de filiatiune care au importanta majora in definirea personalitatii copilului. 
Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar(parinti – copii), 
secundar(relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, prin care sunt preluatre 
de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul exceptionala, 
interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii copilului. 
Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de 
conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care 
parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata 
viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea 
este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia 
mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.  

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni 
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei, 
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii 
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale 
(“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind 
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si 
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai 
mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele 
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.  

In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul 
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental 
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, 
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de 
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite 
in familie.  

Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine 
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea 
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile 
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta 
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie 
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, 
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile 
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educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in 
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, 
etc si, pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari..  

Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii 
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc. Considerand ca nici unul dintre aspectele 
climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii armonioase a personalitatii copilului, 
concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un cadru general de viata in care sa se simta in siguranta”. 
Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, destul de maleabili in raporturile cu 
copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii se ocupa de el, ca iau parte la 
micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se dezintereseaza de ceeea ce se intampla la 
scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si 
inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii sai impartasesc acelasi nivel de 
exigenta. ”(M. Gilly).  

In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt 
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie problemelor 
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii 
exercitandu-se oarecum paralel.  

Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile 
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa 
constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor 
scolare.  

 
 BIBLIOGRAFIE:  
 G. BERGER, Omul modern si educatia sa - EDP Bucuresti 1973; 
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ȘCOALA ESTE A DOUA CASA, INSA PRIMA ȘCOALA ESTE ACASA 
 

SMEU DANIELA - ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 99 BUCUREȘTI 
 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă, ne gândim la educația pe care copiii o primesc de la părinți 

și uneori chiar de la frații mai mari, la formarea comportamentului și a deprinderilor acestora până în 
momentul în care ei merg la școală.  

Toți copiii învață în primii ani de viață să meargă, să mănânce, să se joace, să vorbească, să 
interacționeze cu cei din jurul lor, însă aș vrea să atrag atenția asupra faptului că nu este suficient ca ei să 
învețe toate aceste lucruri, ci e bine să învețe să le facă într-un mod cât mai responsabil, cei șapte ani de 
acasă implicând un comportament frumos și civilizat.  

Părinții sunt un model pentru copiii lor, trebuie să fie buni unii cu alții, să se iubească, să se ajute, să 
se susțină și să se respecte reciproc, oferindu-le astfel un exemplu demn de urmat fetelor sau băieților pe 
care-i cresc. Părinții nu se vor certa, nu se vor jigni și vor încerca să rezolve mereu neînțelegerile care apar 
cu calm și diplomație. Dacă părinții se poartă așa, copiii vor încerca să-i imite cât mai mult încă din primii 
ani de viață, ceea ce va face ca ei să fie calmi, buni, iubitori, respectuoși și diplomați atât în sânul familiei, 
cât și cu ceilalți oameni cu care vor intra în contact. Totodată, copiii trebuie să fie învățați să ia mereu în 
serios cuvintele mamei și ale tatălui pentru că ei le vor fi călăuze toată viața lor, ei îi cunosc cel mai bine și 
ei știu ce sfaturi să le dea în orice situație.  

Copilul trebuie supravegheat în permanență, trebuie să știe că cineva îl iubește și este acolo tot timpul 
atât pentru a-l învăța câte ceva și pentru a-l susține necondiționat, cât și pentru a-l corecta atunci când este 
cazul.  

Spuneam mai devreme că fiecare copil învață să vorbească, însă trebuie să fim atenți la cum vorbește 
și să-i spunem că este frumos și important să salute, să ceară politicos ceva, să mulțumească pentru tot ce 
primește și, nu în ultimul rând, să spună întotdeauna adevărul. Copiii vor învăța să fie amabili în timpul 
discuțiilor pe care le vor purta, să nu-și întrerupă interlocutorul și să aștepte momentul oportun pentru a 
intra în vorbă cu cineva.  

Totodată, părinții vor avea grijă ca certurile care mai apar între copii să se termine cu o împăcare, cu 
o îmbrățișare, iar ei vor fi învățați să-și ceară scuze atunci când sunt vinovați. Este foarte important ca 
părinții să sădească în fetele și băieții lor respectul, bunul-simț, asumarea, responsabilitatea, recunoștința. 
În acest fel, copiii vor conștientiza când greșesc ceva și vor încerca să nu mai săvârșească faptele care au 
condus la greșelile respective. Orice gest și orice vorbă contează și spune câte ceva despre felul de a fi al 
persoanei în cauză.  

Un alt aspect pe care aș vrea să-l punctez este acela că e bine ca părinții să-i învețe pe copii că masa 
este un moment important al zilei și nu doar prin prisma faptului că trebuie să ne hrănim. În momentul în 
care noi, părinți și copii, ne strângem în jurul mesei, avem ocazia să interacționăm unii cu alții, să ne 
ascultăm, să ne descărcăm, să ne sfătuim să ne bucurăm împreună sau să găsim soluții la problemele care 
ne macină.  

Pe de altă parte, masa poate fi un moment favorabil pentru a-i învăța pe copii ce este cumpătarea sau 
pentru a-i învăța să fie recunoscători pentru ceea ce au.  

Este recomandat ca părinții să corecteze orice gest greșit și să intervină atunci când copiii nu sunt 
politicoși pentru că doar așa îi pot învăța să se dezvolte frumos ca oameni și să devină niște adulți 
responsabili. Asemeni unor grădinari care-și curăță florile și copacii tăindu-le frunzele sau ramurile uscate, 
așa și părinții trebuie să intervină atunci când constată că ai lor copii nu au un comportament civilizat, să 
curețe trăsăturile negative și să aibă grijă de lăstarele adevărului, respectului, bunului-simț.  
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Așadar, până în momentul în care ajung la școală, copiii învață în familie să se poarte frumos unii cu 
ceilalți, învață bunele maniere, să fie politicoși, să spună „bună ziua”, „te rog”, „mulțumesc”, „îmi pare 
rău”, „iartă-mă”, învață să se asculte unii pe alții și să fie atenți unii la alții, să se ajute și să se susțină 
reciproc, să vorbească atunci când trebuie și doar ce trebuie; prin intermediul acestor lucruri, părinții pun 
câte o cărămidă la fundația de OAMENI a copiilor lor, iar un om cu o fundație solidă nu poate fi doborât și 
va ști să reacționeze cu calm și diplomație la orice mică ceartă sau la orice vorbă aruncată și va ști totodată 
să-l corecteze și pe cel de lângă el și-l va învăța ce e bine să facă și ce nu.  

Aș vrea să mai adaug faptul că pentru o dezvoltare armonioasă a copilului, este foarte importantă și 
colaborarea familie - grădiniță / școală, iar educatorii, învățătorii, profesorii au și ei un rol important în 
educația copilului și contribuie la formarea celor care vor deveni părinți la rândul lor.  
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PROVOCAREA DE A FI PARINTE  
 

PROF. SMOCOT MIHAELA 
GRADINITA NR. 7 

 
Fiecare copil este unic. De aceea, este ridicol să credem că există o soluţie universal-valabilă pentru 

orice problemă care poate apărea în creşterea şi educarea unui copil.  
 Părintele trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe părinte 

pentru a identifica nevoile nerostite ale copiilor. Empatia are la bază trei elemente: abilitatea de a diferenția, 
identifica și numi gândurile și sentimentele celeilalte persoane, abilitatea de a prelua rolul altuia din punct 
de vedere mental și abilitatea de a răspunde în funcție de sentimentele celeilalte persoane.  

O bună capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau 
descoperirile copilului său.  

Meseria de părinte este în acelaşi timp cea mai dificilă şi cea mai uşoară meserie din lume. Este 
deosebit de greu să rezişti tot timpul ritmului antrenant impus de copilul tău, să ai răbdare să răspunzi 
adecvat la întrebările adresate de copil, să reuşeşti să vezi lumea prin ochii lui.  

Responsabilitatea ce apasă pe umerii noştri, ca părinţi, este una imensă. Noi suntem modelul pe care 
copilul îl urmează, noi îi oferim acestuia condiţiile optime de viaţă, securitatea afectivă, educaţia de bază, 
etc. Practic, de modul în care noi, ca părinţi, ne îndeplinim rolul depinde viitorul copilului.  

Toţi părinţii îşi iubesc copiii. Cu toate acestea, uneori se întâmplă să nu-i înţelegem, să nu ştim ce vor 
sau care sunt nevoile lor reale, să ne întrebăm unde greşim, de ce copilul nu ne ascultă, de ce ne sfidează, 
de ce face totul invers decât ne dorim noi, de ce se îndepărtează de noi. Uneori se întâmplă să fim cunfundaţi 
în propriile noastre greutăţi şi probleme şi uităm că nevoile cele mai mari ale copiilor noştri sunt de 
siguranţă, de dragoste, de comunicare, de satisfacerea propriilor lor dorinţe, de bucurie, mai mult poate 
decât de îngrijirea materială, igenă alimentară şi corporală.  

Educaţia parentală nu prezintă modele specifice de rezolvare a anumitor probleme şi nici soluţii 
pentru diferite situaţii dificile în care se află părinţii. Educaţia parentală ne ajută să conştientizăm anumite 
lucruri şi să începem un proces care ne va ajuta să facem faţă problemelor ce apar în fiecare etapa a 
dezvoltarii.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 
Dezvoltarea cognitivă a copilului are nevoie de experiențe care să-l stimuleze în acțiunea sa de învățare. 
Piaget asemăna copilul cu un cercetător în fața universului, având marea șansă de a descoperi lumea în care 
există. Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie copilului aceste experiențe care adesea pe el îl sperie, 
prin faptul că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru. Datoria părintelui este de a-
și stăpâni propria anxietate și de a asista cu răbdare copilul în experiențele și descoperirile lui. Atâta timp 
cât aceste activități nu sunt periculoase pentru copil, părintele trebuie să permită realizarea lor.  

Pãrinții au o foarte mare influențã asupra copiilor în primii 7 ani de viațã, când le transmit celor mici 
propriile valori pe care urmeazã sã le respecte și ei o datã cu integrarea în societate, acolo unde își vor 
asuma alte obiceiuri noi.  

Consider că educația în familie este deosebit de importantă deoarece familia este locul în care copiii 
primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe. În familie învățăm pentru prima dată 
ce este lumea, ce este bine și ce este rău.  
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CEEA CE ÎNVEȚI DE MIC, NU UIȚI PÂNĂ LA BĂTRÂNEȚE! 
 

PROF. DANIELA SOARE 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ȚARA COPILARIEI” 

CALARAȘI 
 
“Semeni un gînd, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un 

caracter; semeni un caracter, culegi un destin. ” (Stephen R. Covey) 
Pentru o pregătire cât mai bună a copilului pentru școală și pentru viață, în perioada copilăriei 

timpurii este deosebit de importantă atenția acordată dezvoltării sale din toate punctele de vedere afirmă 
specialiștii Ministerului Educației în documentul Curriculum pentru educația timpurie, 2019.  

”Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează 
plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor. ” (John Bennet, UNESCO, 2004) 

Realitatea familiilor din prezent este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Sunt familii care petrec 
din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, despre timp de calitate nu mai vorbesc. În momentul în care 
un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe practic o nouă etapă a vieţii lui. La 
grădiniță, copilul trebuie să se conformeze unui program bine delimitat, organizat după repere orare, se 
confruntă cu un alt mediu, diferit de cel de acasă. Este foarte important ca părinții să cunoască aceste lucruri, 
pentru a putea adapta programul și activitățile de acasă astfel încât copilul să simtă cât mai puțin 
schimbarea, asigurându-se, astfel o coerență între activitatea grădiniței și cea a familiei.  

Sintagma cei 7 ani de acasă definește educaţia pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Deci, ce pot învăța copiii acasă? deprinderi de autoservire, 
ordine, igienă, curăţenie, exprimarea propriilor nevoi, exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoţiilor atât 
pozitive, cât şi negative, bune maniere şi comportament, limbaj corect transmis, modul de a relaţiona cu 
ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător, consecvenţă în realizarea unei 
sarcini, concentrare a atenţiei etc. toate acestea fiind exersate/dezvoltate în grădiniță, urmărind cele 5 
domenii de dezvoltare cuprinse în Curriculum pentru educație timpurie/2019, astfel ca la sfârșitul perioadei 
preșcolare, copilul să manifeste o serie de comportamente dezirabile.  

Când vine vorba despre educație, tendința este de a privi înspre grădiniță și educatoare ca factori 
principali de influență. Cu toate acestea, specialiștii în educație pun accent pe rolul părinților de a-i forma 
și influența pe copii încă din primii ani de viață, de când încep să învețe respectul față de sine. Ulterior, 
valori precum onestitate, curaj, toleranță, cinste, bunătate sau spirit civic sunt cultivate întâi în familie și 
abia apoi în grădiniță.  

Părinții ar trebui să fie conştienţi că cei mici sunt foarte atenți la gesturile sau vorbele lor, îi analizează 
permanent, iar mai târziu vor exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi vor fi acceptați sau nu în 
societate. Încercând să-și imagineze viitorul copiilor lor, părinții ar trebui să conștientizeze cât de important 
este rolul lor în prezent. Vorbindu-le celor mici, folosind cuvinte și expresii adaptate vârstei, oferindu-le 
exemple din aria lor de cunoaștere pentru a-i ajuta să înțeleagă anumite noțiuni sau fenomene, citindu-le 
sau citind ei înșiși pentru a induce pofta pentru lectură, ascultând muzică clasică, mergând la teatru pentru 
copii sau chiar la expoziții de artă, discutând cu copiii, ascultându-le problemele, explicându-le și, nu în 
ultimul rând, asigurându-i prin tot ceea ce fac de iubire necondiționată - părinții asigură un cămin propice 
dezvoltării armonioase a celor mici, dar și o relație solidă cu aceștia. În acest fel, investind, în primul rând, 
timp în această relație, părinții îi pot învăța încă din primii ani valori ce le vor servi copiilor pe durata 
întregii vieți: respectul față de propria persoană și pentru cei din jur, onestitatea, corectitudinea, 
generozitatea, cultura muncii bine făcute și a efortului susținut, curajul sau spiritul civic – toate îi vor ajuta 
să devină adulții ce vor putea pune bazele unei societăți cu adevărat funcționale.  

Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea familiei au rezultate 
mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți nu petrec prea mult timp împreună cu ei.  
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Așadar, familia joacă un rol foarte important în educația copiilor, având o influență deosebită asupra 
copiilor, pentru că, nu-i așa, copiii dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștinte despre obiceiuri 
comportamentale, stil de viață, societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât 
de la profesori sau necunoscuți. Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiinta, 
caracterul, voința, personalitatea și simțul responsabil, înainte ca cei mici să ajungă la grădiniță.  

Din experiența profesională pot afirma că am întâlnit părinți care nu acordă însa importanță educației 
înainte de intrarea copilului în grădiniță. Unii dintre ei, mai ales cei tineri, privesc copilul lor ca pe o jucărie. 
Il hranesc, îl adorm, îl mângâie, se joacă cu el, îl alintă, îl păzesc să nu se îmbolnavească. In rest îl lasă să 
se joace, să facă tot ce vrea. Astfel nu îsi dau seama că îngerașul a devenit din ce în ce mai încapatânat, 
mai obraznic, mai alintat, mai neascultator. Abia în ultimul ceas li se deschid ochii și se hotărăsc să se 
intereseze, în șfârsit, de educația copilului lor alintat. Insă, iubiți părinți, acum este deja foarte târziu! 
Îngerașul a crescut! De aceea, dragi părinți: nu neglijați cultivarea sufletelor copiilor voștri, cu obișnuințe 
bune încă de la vârsta mică a copilariei, pentru că ”ceea ce înveți de mic, nu uiți până la bătrânețe!” spune 
un proverb popular.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Curriculum pentru educația timpurie, 2019 
2. https: //familiafericita. wordpress. com/2016/08/16/cind-incepe-educatia-copiilor/ 
3. https: //performante. ro/familia-de-aici-incepe-educatia 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRESC. SIMION ELENA ALINA 
 
 „Cei şapte ani de acasă“ se constituie într-o expresie de valoare, cu vechime în societatea 

românească. A avea cei şapte ani de acasă era apanajul unei educaţii ce provenea din familie şi devenea 
condiţia esenţială pentru a pătrunde cu succes în şcoală şi a reuşi mai tîrziu în viaţă.  

 
Disponibilitatea de a comunica 
 Ce construieşte copilul în primii ani de viaţă şi de ce este important să fi parcurs această etapă a celor 

„şapte ani“? Am să mă refer doar la trei aspecte, şi anume la construcţia unui sentiment de apartenenţă 
familială, la construcţia unui sentiment de identitate individuală şi la construcţia unei structuri psihice 
interioare adaptate lumii exterioare şi capabile să răspundă exigenţelor acesteia.  

 Apartenenţa familială este esenţială pentru construirea unei identităţi individuale. Ea presupune că 
există o transmitere către copil a istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor şi mai ales că acest 
copil îşi găseşte un loc în acea familie şi este învestit ca membru al acesteia.  

Transmiterea nu se poate realiza decît dacă există o disponibilitate pentru a comunica, pentru a vorbi 
despre acestea, pentru a le rosti. Însă ne confruntăm în ultima perioadă cu absenţa disponibilităţii pentru 
comunicare, absenţă care are la bază fie un conflict între generaţii, fie o dezrădăcinare, fie un gol. Tot mai 
multe familii se confruntă cu o ruptură care a apărut tocmai din cauza saltului uriaş între două generaţii şi 
a refuzului de a crea o tranziţie. Mă refer la familii în al căror discurs se constată diferenţa dintre perspectiva 
părinţilor şi cea a copiilor faţă de aspectele culturale, morale, educaţionale sau estetice. De exemplu, există 
acum canale de muzică sau filme pentru copii şi adolescenţi. Acestea sînt însă de sorginte străină şi prezintă 
mentalitatea unei alte societăţi, reflectă o imagine care nu corespunde cu ceea ce există în mintea părinţilor 
sau în aşteptările lor şi apar nenumărate conflicte din cauza identificării copiilor cu acele modele, chiar pînă 
la interzicerea accesului la aceste canale. Este greu de înţeles pentru mulţi părinţi cum nu pot împărtăşi cu 
copiii lor impresii despre filmele la care se uitau, muzica pe care o ascultau, cărţile pe care le citeau, pentru 
că aceştia nu se regăsesc în nici un fel în ele. Mulţi părinţi se plîng de faptul că aceşti copii nu mai citesc şi 
că nu găsesc nici o modalitate de a-i convinge să se apropie de cărţi. Copiii le răspund franc că este foarte 
plictisitor, că ei consideră cărţile învechite, „de pe vremea bunicii“, pe cînd acum există lucruri mult mai 
moderne, precum jocuri sau materiale interactive. De asemenea, părinţii nu înţeleg atracţia copiilor faţă de 
personaje precum Harry Potter sau alte ficţiuni moderne, care pentru ei par încîlcite şi fără valoare 
educaţională.  

Dacă aceste transformări au permis o dezvoltare extraordinar de precoce a planului intelectual al 
copiilor (cei mai mulţi dintre copiii preşcolari care ajung la mine ştiu să citească, să scrie şi să socotească 
fără probleme), această dezvoltare excesivă a pus o presiune extremă asupra planului emoţional (care are 
resurse limitate în funcţie de vîrsta copilului) şi a condus la manifestări simptomatice foarte diverse, de la 
afecţiuni somatice pînă la eşecuri în adaptarea copilului la grădiniţă sau chiar în capacitatea copilului de a 
construi relaţii cu alţi copii. S-a născut astfel o generaţie foarte inteligentă, dar foarte săracă emoţional, 
pentru că resursele sînt direcţionate în vederea stimulării gîndirii. Efectul acestei carenţe emoţionale se vede 
destul de rapid, încă de la grădiniţă, unde există nenumărate probleme legate de relaţionare şi adaptare.  

Să le spunem copiilor adevărul! 
Un aspect important este legat de o discrepanţă foarte mare între idealul şi aşteptările părinţilor şi 

realitatea copilului. Această discrepanţă provine dintr-un ideal inaccesibil părinţilor care au trăit de multe 
ori într-o realitate prea dură, ceea ce nu le-a permis să viseze. Unul dintre beneficiile terapiei de familie 
este capacitatea spaţiului terapeutic de a permite reconstruirea unei istorii pline de goluri şi regăsirea acestor 
idealuri pierdute spre a putea lăsa apoi loc şi copiilor pentru propriile idealuri. Părinţii sînt prinşi între 
prejudecăţile moştenite şi povara vinovăţiei de a fi eşuat. Mă întreabă unde au greşit şi cum e corect. Această 
abordare blochează orice acces la a crea împreună sau la a descoperi ce nu funcţionează.  

Exigenţele realităţii pretind multe sacrificii din partea părinţilor şi în acest vîrtej este prins şi copilul. 
Ceea ce nu înţeleg însă părinţii este faptul că, fără a pune la îndoială realitatea şi cerinţele ei, este nevoie ca 
ea să fie mereu transparentă copilului. Nu realitatea este cea care produce confuzie, ci lipsa de 
disponibilitate a părinţilor de a prezenta copiilor această realitate şi de a accepta trăirile lor faţă de ea. „Nu 
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este niciodată prea devreme să le spunem copiilor adevărul“ afirma psihanalista Françoise Dolto, şi acest 
lucru înseamnă că le putem explica copiilor de ce îi ducem atît de devreme la grădiniţă, de ce stau acolo 
atît de mult timp, de ce stau mult la bunica sau cu bona, de ce părinţii lucrează atît de mult şi mai ales le 
putem spune ce simţim cu privire la asta şi le oferim astfel şi lor ocazia să exprime ceea ce simt. Absenţa 
schimbului emoţional creează premisele unei suferinţe care se va accentua cu timpul, luînd forme din ce în 
ce mai derapante.  

Aş vrea să închei referindu-mă la faptul că cei şapte ani de acasă sînt asociaţi bazei unei educaţii 
pentru că ei ar trebui să producă un model stabil de relaţie şi de siguranţă, iar această relaţie să fie mediată 
prin cuvinte. Am pierdut cu toţii aceste cuvinte, lipsesc din obişnuinţa noastră în a cerceta ce ni se întîmplă 
şi ce se întîmplă cu copilul. Părinţii preferă pedeapsa, tăcerea, oprobriul, reproşul sau orice altceva, mai 
puţin cuvintele. Cînd le recomand părinţilor să le vorbească acestor copii şi să îi invite şi pe ei să vorbească 
despre ceea ce s-a întîmplat, aceştia sînt foarte surprinşi. Dar efectul cuvintelor este neîntîrziat şi produce 
o reacţie imediată a copilului. Pentru că dacă ne gîndim la o semnificaţie a celor şapte ani de acasă, aceasta 
constă în a-l învăţa pe copil să creeze legături.  
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EDUCATIA IN FAMILIE CEI 7 ANI DE ACASA 
 

 PROFESOR SOCAS ANCUTA 
 LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL SEICARU  

 
Bunele maniere sunt cartea noastra de vizita: de felul in care ne comportam - atat acasa, cat si in 

societate - depinde daca legam usor noi prietenii, daca ne integram in colectiv si, in cele din urma, daca 
avem sau nu succes in viata.  

Cei sapte ani de-acasa sunt esentiali in formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada in care 
micutul deprinde obiceiuri sanatoase si maniere elegante. Copiii vor avea in aceasta carte un prieten care ii 
invard ce este bun, sanatos si politicos, iar textele sunt insotite de ilustratii sugestive, care sa-i ajute pe 
micuti sa asimileze mai usor notiunile prezentate.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Chiar și astăzi, un copil nu are nevoie să meargă la școală (cu normă întreagă) până la vârsta de șapte 
ani. Acest lucru se datorează faptului că se presupune că copilul este acasă învățând cum să acționeze corect.  
În esență, orice le poți certifica mai târziu pentru că nu au făcut „corect” este ceea ce trebuia să fi învățat în 
acei 7 ani - maniere, politețe, decor și comportament „adecvat”.  

Prin urmare, a spune că cineva nu are 7 ani de acasa este echivalent cu a spune că este nepoliticos, 
prost condus și prost crescut ca un copil.  
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI TIMPURII IN EVOLUȚIA COPILULUI ȘI 
ADOLESCENTULUI 

 
PROF. ȘOITARIU RAMONA-MIHAELA 

ȘC. GIMNAZIALA VRANEȘTI 
 
Se spune că primul educator al copilului este chiar părintele său. Normele de conduită se învață din 

familie, iar școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele 
deja deprinse din familie.  

Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 
achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât 
să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Părinţilor le revine așadar o responsabilitate majoră: de ei depinde ca adolescentul, tânărul şi adultul 
de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Iar această 
expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi 
lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii, cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte 
determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  

Fiecare părinte își stabilește obiective în ceea ce privește educația copilului său, precum și o conduită 
de urmat pentru atingerea acestora. Unul dintre ele ar fi ca cel mic să-și poată evalua obiectiv poziția în 
raport cu o situație. (Trebuie să știe ce-i place, ce-i trebuie, ce poate fi un pericol, ce nu vrea să facă, etc.) 

Apoi să știe să își susțină părerile și să-și apere interesele fără a deranja pe cei din jur. (Să 
folosească un limbaj politicos, sa nu fie obraznic, dar să exprime ceea ce simte).  

De asemenea, să fie atent și implicată în ceea ce se intamplă în jur, ca să poată evita situațiile cu 
potențial periculos dar și să poată oferi un ajutor la timp cuiva (începand de la salutul persoanelor 
cunoscute, continuând cu atenția acordată traficului, pietonilor, adică să nu meargă pe stradă cu căștile în 
urechi, trimițând SMS-uri, izbindu-se de alți pietoni și ignorând culoarea roșie a semaforului). Să știe să 
piardă (și automat, să-și focalizeze frustrarea spre ceva constructiv), dar și să câștige cu eleganță (fără a-
l umili pe cel care a pierdut).  

Lucrurile acestea se învață mai mult prin copierea părinților și a altor educatori, așadar e de maximă 
importanță ca adulții să fie un exemplu pentru cei mici. Este important, de asemenea, ca independența 
copiilor să fie stimulată, pentru că, dacă în copilarie e mereu altcineva care să-i ia deciziile, copilul va tinde 
spre una din cele doua extreme, ori va incerca totul, ca să-și afirme independența, ori va evita totul, dintr-
un exces de prudență. Pe când, dacă e obișnuit de mic să înfrunte niște situații și să facă niște alegeri (pe 
măsura lui și controlate de adult), îi va fi mult mai ușor să ia hotărâri în ceea ce-l privește. Suntem, așadar, 
cu toții responsabili pentru exemplele pe care le oferim copiilor noștri pentru a se putea transforma în adulți 
responsabili și corect integrați social și profesional.  
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COLEGIUL ECONOMIC„ PINTEA VITEAZUL”- CAVNIC – MARAMUREȘ 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: ȘOMCUTEAN GERALDINE 

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei co-pilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să con-solideze normele deja deprinse din familie.  

 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţi, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care părinţii, i-o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric 
obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani 
de-acasă”.  

 Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţio-nal, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la eta-pa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la între-bări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învă-ţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă parte-nerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul de-prinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm sim-bolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmu-rilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din ju-rul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretu-lui nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slă-biciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care ne-am străduit 
să le predăm copilului nostru au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, 
la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perse-verenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor în-târzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educa-țional. Fie că este 
vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat 
să înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau 
educatorii.  

 Fiecare părinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice când e vorba despre educația copilului 
său.  
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De unde învață copilul ?  
 Răspunsul la această întrebare diferă în funcție de o serie de factori, majoritatea depinzând de 

concepțiile părinților despre educație, formare și parenting. Indiferent de convingeri, experiențe sau 
atitudini, scopurile tuturor părinților converg înspre același rezultat: cu toții ne dorim copii bine pregătiți, 
care să-și găsească un loc cât mai bun într-o lume din ce în ce mai competitivă în care orice cunoștință în 
plus poate face diferența. Unul dintre răspunsurile tradiționale cu privire la întrebarea de început este, 
evident, școala.  

 Cu toate punctele sale slabe și cu toate acuzațiile care i se aduc, pe bună dreptate sau părtinitor uneori, 
școala rămâne principalul mijloc de educație formală a copilului. Și pentru mulți copii ea este singura 
modalitate de a-și depăși, odată, o condiție mizeră și singură.  
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LECŢIILE ESENŢIALE DIN PRIMII ŞAPTE ANI DE VIAŢĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SOPONARU DANIELA 
LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA BUCUREŞTI 

 
Educaţia unui copil reflectă ceea ce trăieşte acesta în familie. Cei şapte ani de acasă se constituie ca 

piatră de temelie a formării ca om, a vieţii, pe viitor. De acești ani depinde de cum va fi integrat copilul, 
viitor adult, în societate, cum va fi agreat de cei din jur si bineînțeles ordonarea vieții și a stilului de viață 
alături de cei dragi.  

Lecţiile esenţiale în formarea comportamentului copiilor în cei şapte ani de viaţă în cadrul familiei ar 
putea fi: 

Răbdarea- Atunci când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit să i se acorde atenţie, să amâne 
satisfacerea unei plăceri în acord cu adultul, să fie perseverent în a-şi urma scopul, să nu bată din picior sau 
să facă crize de isterie pentru că „toate” i se cuvin doar lui, se consideră că s-a pus o piatră extraordinară la 
temelia caracterului său.  

Bunătatea- Exemplul părinţilor, sensibilizarea laturii umane faţă de cei nevoiaşi, relaţiile cu cei din 
jur raportate la familie este o lecţie esenţială pentru copil. Va învăţa că în colectivitate nu trebuie să râzi 
niciodată de nimeni, să accepţi pe cei din jur aşa cum sunt, să se poarte frumos unii cu alţii, să arate simpatie 
mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci să poarte de grijă.  

Să nu invidieze- Sunt adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu cineva doar atunci când pe 
respectivul îl consideră puţin mai prejos decât ei. Altfel, sunt roşi de invidie. De aceea, în familie, adulţii 
ce contribuie la creşterea copiilor, trebuie să observe sistematic comportamentul copilului în cadrul 
grupurilor din care face parte, să nu facă nicio comparaţie între copii ci să îi ia ca atare, să nu încurajeze 
excesiv spiritul de competiţie, de multe ori dorinţe ascunse ale părinţilor. Cel mic e bine să înveţe că el este 
perfect exact aşa cum este, iar darurile şi avantajele altora nu-i vor ştirbi din calităţile lui. Trebuie plantată 
ideea că fiecare este unic şi special în felul său.  

Bună cuviinţă este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani de-acasă. Se poate spune 
că e dificil de predat, îţi trebuie multă consecvenţă să îi predai şi să imprimi copilului bune maniere, respect 
pentru oameni, munca şi bunurile lor, dar mai ales o purtare frumoasă în public. Din nou, exemplul 
comportamentului părinţilor în societate va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte.  

Să nu îşi urmărească doar propriul interes- Mulţi părinţi învaţă copiii să facă orice ca să le fie 
bine, iar acest lucru poate părea ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, să 
lucreze în echipă, să se bucure de binele şi reuşitele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, 
i-am dat un dar nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten! 

Autocontrolul- este una dintre cele mai importante lecţii. De multe ori copiilor le lipsesc abilităţile 
de gestionare a impulsurilor, de autoreglare, abilităţi cheie în dobândirea şi creşterea nivelul de inteligenţă 
emoţională. Autoreglarea cuprinde un set de abilităţi care îi împuternicesc pe copii, pe măsură ce cresc, să 
îşi dezvolte abilitatea de a-şi direcţiona comportamentul către un scop, în ciuda neprevăzutului din lume şi 
a furtunilor emoţionale.  

Gândirea optimistă este încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă pluteşte optimismul, 
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă membrii familiei se lasă 
măcinaţi de gânduri rele, dacă sunt permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi copilul în timp. 
Gândirea pozitivă este “trucul” oamenilor de succes când vor să lupte cu problemele. Optimismul nu este 
neapărat apanajul oamenilor cu o personalitate pozitivă. El poate fi învăţat, fiecare dintre noi îşi poate 
cultiva modul de a vedea partea plină a paharului.  

Ar fi fost de ajuns să spunem că lecţia esenţială a celor şapte ani de-acasă este să îi învăţăm pe copii 
ce e dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă.  

Primii ani constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a personalităţii 
şi inteligenţelor. Elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei persoane sunt 
familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale. Este totodată, 
perioada în care se construieşte, sau nu, simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi 
totodată, perioada în care personalitatea, aflată în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘORLEI ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 13, RM. VALCEA 

  
 În câteva cuvinte am putea putea spune că familia este celula vieții pe pământ, un izvor nesecătuit de 

iubire și respect, o comunitate de viață și iubire. Când relațiile sunt bazate pe respect și iubire între soț și 
soție, părinți și copil, ori copil și bunici atunci familia trăiește în armonie.  

 Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea sa, asigurându-i 
condiții pentru ca acesta să se simtă în siguranță și protejat atât fizic cât și psihic în orice perioadă a veții 
lui. Familia este mediul esențial pentru destinul copilului.  

 Familia, in orice societate, joaca rolul cel mai important in formarea si socializarea copilului, 
deoarece ea reprezinta cadrul fundamental in interiorul caruia sunt satisfacute nevoile fiziologice si sociale 
si implinite etapele intregului sau ciclu de crestere.  

 Parintii sunt primii educatori din viata copilului, educatia primita de acesta pana la sapte ani, fiind 
determinanta pentru dezvoltarea sa ulterioara, fiind, in primul rand, cadrul existentei biofizice al dezvoltarii 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie sa fie, pastrarea sanatatii, cresterea normal si calirea 
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice armonioase, inseamna asigurarea 
unui program zilnic care trebuie sa respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu 
are nevoie numai de adapost, hrana si haine, familia si caminul reprezinta pentru copil si “scoala primilor 
ani ” in care se pun bazele viitoarei sale constiinte, ale tuturor trasaturilor care il vor defini ca om intreg, ca 
persoana cu statut social.  

 Parintii reprezinta primii mentori reali in viata copilului, furnizandu-i primele repere de orientare in 
lume, primele informatii si invataturi despre lucrurile si fenomenele din natura si din societate, primele 
sfaturi, norme si reguli de conduita. Cresterea si educarea copilului, ceea ce inseamna “bun ” pentru el, se 
afla intr-o dinamica permanenta de la o cultura la alta, de la o perioada la alta. Parintii trebuie sa devina 
constienti de influienta pe care o exercita in viata copilului, sa cunoasca ca educatia data propriului copil 
este diferita de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferita de celelalte, iar copilul trebuie pregatit 
corespunzator.  

 Incepand cu primii ani de viata, copilul preia de la parinti gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament positive ca: sarguinta, cinstea, politetea, sociabilitatea, initiative creatoare, dispozitia de 
colaborare. Toate acestea cer calm, intelegere, rabdare, dragoste fata de copil. Nu frica, nu teama trebuie 
sa-l determine pe copil sa faca fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie sa existe un cod de conduit 
bazat pe egala respectare atat de copil cat si de parinti. Dragostea de “bine ”, de adevar, are nevoie mai ales 
de actiune, de descoperire a virtutilor de catre copil. Gresesc acei parinti, care ii interzic copiilor de a apuca, 
de a desface jucariile, de a le pipai, a le privi si chiar de a le izbi. Activismul precum si curiozitatea acuta 
de a cerceta tot ce-l inconjoara trebuie stimulate, incurajate, intelegand copilul ca pe o fiinta autonoma.  

 Cultivarea dragosteai fata de frumos se realizeaza tot in familie prin pregatirea bunului gust al 
copilului fata de tinuta si locuinta sa, precum sic ea de frumusetea in comportare si relatie cu cei din jur.  

 Orice experienta de viata, orice relatie afectiva vor fi resimtite in functie de bazele oferite de familie. 
Familia reprezinta pentru copil, structura socio-afectiva de baza, principal structura protectoare absolute 
necesara existentei lui. Aici se invata limbajul si comportamentul social, se formeaza convingeri, aspiratii, 
aptitudini, sentimente, trasaturi de vointa si de caracter.  

 Climatul din familie influenteaza personalitatea copilului, oferindu-I zestrea de echilibru relational 
si adaptiv. Acest climat din familie, se impune ca un filtru intre influentele educative exercitate de parinti 
si achizitiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalitatii copilului. Toate framantarile, 
preocuparile, ambitiile parintilor il strivesc pe copil intr-un mediu familial dizarmonic, este dificil pentru 
el ca sa-si gaseasca unitatea interioara.  

 Componenta afectiva, comunicarea verbal si jocul cu copilul au un rol esential in relatia parinte-
copil. Inca de la primele cuvinte, propozitii, copilul simte nevoia sa transmita parintilor intamplarile din 
viata lui. Daca parintele va fi mereu ocupat, neatent, oboist si–l va evita sa-l asculte pe copil, acesta va 
cauta raspunsurile in alta parte sau nu v-a cauta deloc, firul comunicarilor rupandu-se. Numai fiind aproape 
de sufletul copilului, luand parte la preocuparile lui, parintele devine sfatuitorul, punctual de rezistenta si 
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incredere al copilului. Succesul relatiei parinte-copil depinde de dragostea parinteasca, de iubirea 
neconditionata care presupune afectiune, intelegere, asigurarea unor raporturi relationale, juste si 
echilibrate. Cand copilul este iubit este mai usor de disciplinat, de modelat. Fara iubire, copilul va muri din 
punct de vedere emotional, aparand tulburari caracteriale in dezvoltarea personalitatii. Mangaierile, 
cuvintele de incurajare, lauda, blandetea, atmosfera afectuoasa arata iubirea. Cu cat legatura emotionala 
dintre parinte si copil este mai puternica, cu atat posibilitatea unui comportament delicvent este mai scazuta.  

 Rolul parintelui in existenta copilului este fundamental, dar numai in masura in care el gaseste forta, 
secretul de a creste un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Strategiile educative ale familiei, 
determina in mare masura personalitatea precum si rezultatele scolare ale copiilor. Parintii sunt cheia 
capacitatii copiilor de a invata si de a reusi in viata. Se spune, ca profesia de parinte este una din cele mai 
vechi profesii care se practica de toti membrii comunitatii, insa putini sunt cei care se straduiesc s-o invete 
sistematic. Cel mai frumos dar pe care il ofera parintii copiilor, este propria sanatate emotionala, fizica, 
spirituala, intelectuala. “Copilul are nevoie de familie, dar nu de orice fel de familie ”.  
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IMPORTANŢA FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIM. SOTIRESCU DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRIVALEA- MOŞTENI 

JUD. TELEORMAN 
 
Familia reprezintă primul păstrător al moralităţii, este, în ochii copilului, garanţia viitorului. Fiecare 

părinte este oglinda întregului univers în care copilul se dezvoltă. Consider că adultul trebuie să fie 
totdeauna preocupat de ce gândeşte şi ce simte copilul, cum îl vede acesta. Moralitatea părinţilor din toate 
punctele de vedere este baza dezvoltării educabilului căruia îi este suficient să aibă o experienţă pozitivă cu 
propriul părinte, pentru ca- prin extensie –să tragă concluzia că adulţiisunt, în general, cinstiţi, binevoitori, 
educaţi. Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar. 
Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 
sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține. Politeţea 
este una dintre cele mai importante forme de exprimare şi de relaţionare între oameni 

 Primele reguli de conduită se învaţă de la părinţi, bunici, diferite persoane cu care copilul intră în 
contact în mediul familial. A avea ,,cei şapte ani de acasă ,,se referă la modul cum ne purtăm cu cei din 
jurul nostru, la cât de binevoitori şi respectuoşi suntem. Copilul gustă viaţa prin trasarea de către părinte a 
căii de relaţionare cu toţi factorii acesteia. Acasă învăţăm ce este bine şi ce este rău sub atenta observaţie a 
părinţilor care trebuie să încurajeze, să stimuleze şi să diversifice curiozitatea copilului, activismul care 
duce la cunoaştere. Experienţele de viaţă, cele afective sau cele cognitive sunt importante pentru evoluţia 
individului în societatea cu care interferează de- a lungul existenţei sale. Copilul are nevoie de incredere in 
el si in ceilalti. Altfel totul s-ar transforma intr-o adevarata lupta. “Un copil fara incredere va avea dificultati 
in a dezvolta relatii, in a inainta, in a se dezvolta”, spune Debbie Phillips, specialist in dezvoltarea 
copiluluiDe la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

 De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. Educaţia, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Drumul deprinderilor manierelor nu 
este uşor. El trebuie să înveţe: 

 Cum ne comportăm cu parinţii şi vecinii? 
Cum ne comportăm cu colegii şi prietenii? 
Cum ne comportăm cu străinii? 
Cum ne comportăm pe stradă? 
Cum ne comportăm în vizită sau când avem musafiri? 
Cum ne comportăm la biserică, la filme şi spectacole, la serbări? 
Cum ne comportăm în excursii? 
Cum ne comportăm in magazine şi în alte situaţii posibile? 
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 Esenţială în educarea copilului rămâne dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copiii. Capacitatea 
de a iubi și de a aprecia viața ar putea părea ciudate în acest context, însă dragostea și siguranța hrănesc 
multe alte calități de care au nevoie copiii. Printre acestea se numără abilitatea de a fi deschis și receptiv, 
precum și dorința de a fi mereu conectat, în legătură cu alți oameni. Copiii trebuie să asculte, să absoarbă 
informația și să gândească. De asemenea, vor trebui să își gestioneze bine timpul și să rămână concentrați. 
Bineînțeles, important este echilibrul: un copil care se controlează excesiv, care a pierdut bucuria 
cunoașterii și a învățării, nu va avea nici el performanţe bune la şcoală.  

„Buna creştere dă adevăratul preţ al minţii. Fără ea, omul deştept e un monstru. ” – Denis 
Ivanovici Fonvizin 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROFESOR INVATAMANT ȘCOLAR: SPATACEAN MARINELA  
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ARON COTRUS,, CERGĂU MARE  

 
 Părinții reprezintă primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, 

fiind determinată pentru dezvoltarea sa ulterioară. Principalul obiectiv al familiei, trebuie să fie, păstrarea 
sănătății, creșterea normală și călirea organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării 
armonioase, înseamnă asigurarea unui program și regim zilnic care trebuie să respecte orele de somn, 
activitate, joc, plimbare, masă.  

 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea școlii are loc o 
restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere 
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o 
parte din zi copilul stă la școală, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul 
copiilor de la școală, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă 
şi unitate între demersul educativ al școlii şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între școală 
şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o 
cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este 
stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a școlii. Pentru 
ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei an școlar, 
ce activităţi se vor desfăşura la școală, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi, deprinderi şi cunoştinţe vor 
fi vizate. Ei pot solicita învățătoarei informaţii despre cum decurge o zi la școală, cum sunt organizate 
activităţile, cum este organizat spaţiul etc. Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru 
că ajută la formarea imaginii de sine.  

 Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu).  

 
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004 
2.  Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998.  
3. www. copii. ro 
4.  www. scribd. com 
5.  www. didactic. ro 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 SPINU MARIA CLAUDIA 
 SCOALA GIMNAZIALA GHERASENI JUDET BUZAU 

 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. SPIȚĂ STANA 
 
"Familia este prima unitate cu care copii au contact continuu și primul context în care se dezvoltă 

pattern-urile socializării. Ea este o lume cu care nimic nu se poate compara și, astfel, cel mai important 
agent al socializării. " 

(Elkin, Handel în cartea „Copilul și Societatea”) 
 
Educația ne însoțește pe tot parcursul vieții deoarece personalitatea fiecărui individ este dezvoltată 

prin educație. Pentru ca un individ să aibă șansa de a primi o educație normală și corectă trebuie să crească 
într-o familie care să-i ofere modele demne de urmat, părinți care să se implice, să-l susțină și să-l încurajeze 
pe copil.  

Primii educatori sunt părinții, aceștia sunt pentru copii sursa primară şi cea mai puternică, de învăţare, 
de sprijin afectiv şi securitate. Familia este mediul în care venim pe lume şi ne formăm ca personalităţi. 
Este locul unde găsim înţelegere, linişte şi soluţii la problemele care ne frământă sau cu care ne confruntăm, 
cu condiţia ca familia să se bazeze pe respect şi dragoste, iar între membrii acesteia să existe o comunicare 
constructivă. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, 
cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudine. Astfel, în cadrul familiei copilul îşi însușește limbajul 
şi vocabularul cât şi corectitudinea exprimării, acestea depind de munca depusă de părinţi în această 
direcţie, de nivelul lor intelectual.  

Copiilor trebuie să li se ofere modelul în educație, care pornește de la părinți, ei trebuie să ducă mai 
departe și să prețuiască timpul copilăriei. Părinții au rolul de a fi modelul copiilor lor, sunt punctul lor de 
sprijin. Educația până la o anumită vârstă este facilitată de concret, este foarte comod să dai sfaturi, dar 
pentru copii este mai important exemplul, copilul învață mai ușor ceea ce vede.  

Părinţii sunt, desigur, primii responsabili de buna sau proasta educaţie a copilului, la vârsta când el, 
din punct de vedere fizic şi psihic, are cea mai mare plasticitate, ceea ce face ca tot ei să fie primii atenţionaţi 
de modul cum se comportă la şcoală. Acest comportament, cu rădăcini în viaţa de familie, se reflectă apoi 
în şcoală şi în societate. Certurile și neînțelegerile dintre părinți au efecte traumatizante asupra copiilor. 
Divergențele dintre părinți cu privire la măsurile educative au urmări negative asupra educației. Dacă 
părinții mint, înjură, sunt necinstiți, în cele mai multe cazuri copilul va imita comportamentul acestora.  

Părinții caută să ofere copiilor ceea ce ei nu au avut, uneori greșesc pentru că le dă prea mult sau totul 
de-a gata. Copilul trebuie să simtă iubirea pe care părinții i-o poartă, dar este necesar să știe că nu-i vor 
îngădui orice capriciu. Ei trebuie să aibă o autoritate asupra copilului. Această autoritate nu trebuie obținuăa 
cu ajutorul pedepselor sau a violenței și nici printr-un exces de bunatate și satisfacerea oricărei dorințe. 
Adevărata autoritate derivă din exigența părinților față de comportarea copiilor, îmbinată cu respactul față 
de aceștia. Relația părinte – copil nu trebuie să stimuleze copiii doar cu atenții și promisiuni, astfel copilul 
va aștepta permanent o motivație din exterior pentru a face ceva.  

 Investind, în primul rând, timp în această relație, părinții îi pot învăța încă din primii ani valori ce le 
vor servi copiilor pe durata întregii vieți: respectul față de propria persoană și pentru cei din jur, onestitatea, 
corectitudinea, generozitatea, cultura muncii bine făcute și a efortului susținut, curajul sau spiritul civic – 
toate îi vor ajuta să devină adulții ce vor putea pune bazele unei societăți cu adevărat funcționale. Copiii au 
nevoie de valori morale foarte bine însămânțate în sufletul lor ca să poată avea o conduită corectă, să aibă 
ancore foarte puternice. Dragostea părinților pentru copii poate face minuni. Părinții plantează niște valori 
în inima copiilor, iar ceea ce s-a sădit rămâne în inima lor și au de ce să se agațe într-un moment de cumpănă.  

Părinții trebuie să vegheze la formarea copiilor, trebuie să fie atenți la felul în care organizează timpul 
copiilor și atunci când sunt în preajma lor, trebuie să le acorde atenție. Copii cu cât cresc, cu atât au nevoie 
de mai multă atenție din partea părinților. Un copil care creşte într-un mediu armonios, de siguranţă, de 
iubire, va avea o anumită perspectivă asupra lumii. Un alt copil care va fi supus fricii, va vedea violenţă 
fizică, verbală, va avea o altă imagine. Când vine vremea să plece să descopere lumea largă fiecare o va 
analiza prin prisma acelor “ochelari” cu care a plecat de acasă.  

Familia reprezintă pentru copil un organism reglator, care permite să trăiască o viaţă intensă, o viaţă 
proprie copilăriei. Mediul familial, mai ales sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor în care se 
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modelează sub acest aspect personalitatea. Copilul trăieşte în familie sa o gama variată de relaţii 
interindividuale, copiindu-le prin joc şi propria conduită.  

Nici o altă instituţie, oricât de calificată, nu este aşa de sensibilă la exprimarea trebuinţelor, la 
manifestarea slăbiciunilor sau a potenţialului dezvoltării copilului, fiindcă nici o altă instituţie nu cuprinde 
fiinţe legate atât de direct, de vital de copil ca mama şi tata.  
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EDUCATIA IN FAMILIE – „CEI SAPTE ANI DE ACASA EDITIA 2020” 
EDITURA ESENTIAL PROIECT EDUCATIONAL 

„CEI ȘAPTE ANI DE ACASA” 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR SPOREAN PAULA GABRIELA:  
ȘCOALA GIMNAZIALA OCNA DE FIER 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

 
Un proverb spune : ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 

bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”.  
 
 Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om.  
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ.  

 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 
importante de educație și instrucție.  

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.  
 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
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- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  
 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
4. www. didactic. ro 
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RELAȚIA ȘCOALĂ-FAMILIE  
CINE SE MAI OCUPĂ DE CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR SPOREA SOFIA FLORINA 

CSEI CHRISTIANA BOCȘA  
 
 Motto: „Primul profesor al copilului este însuși părintele!”.  
 O mare parte din cunoştinţele despre natură, societate, deprinderi igienice, obişnuinţele de 

comportament, punctualitate, adevăr, disciplină, respect faţă de aproapele nostru ca fiinţă similară nouă, 
ajutorarea celui aflat în dificultate, receptivitate, iniţiativă, concentrare, efort, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Iar a educa înseamnă răbdare şi insistenţă din partea părinților.  

 Specificul educației familiale este că, în familie, copilul învață ceea ce trăiește, iar exemplul personal 
al părinților este cel mai eficient mod educativ la vârsta preșcolară sau a școlarității mici.  

 Un părinte exigent, centrat pe copil, care alocă mult timp activităților desfășurate împreună cu copilul 
său, îmbinând în egală măsură căldura afectivă cu disciplina, supravegherea și controlul (mâna de fier din 
mănușa de catifea), va fi mult mai deschis în relația cu școala decât un părinte autoritar, sever, mai puțin 
afectiv, care din diverse motive nu are sau nu își dedică prea mult timp pentru a sta cu copilul său, dispus 
mai degrabă a certa și pedepsi pe copil, decât în a sta de vorbă cu el și a-l înțelege. Desigur, un părinte 
permisiv, dispus la răsfăț, toleranță, acceptare, va fi sceptic în relația cu școală, tinzând mai degrabă spre a 
justifica și proteja copilul decât în a căuta o colaborare eficientă cu școala. Totuși este de preferat unuia 
neimplicat, care va lăsa totul pe seama școlii, motivându-și sau nu atitudinea.  

 Ca atare, stilul de parentalitate (competența parentală este reprezentată de către ansamblul abilităților 
fizice, intelectuale și emoționale ale adulților cu privire la modul în care interacționează cu copiii lor) cu 
cea mai mare deschidere în colaborarea familie - școală este unul reflexiv, în care contează în mare măsură 
nivelul de educație și cultură în special al mamei, presupunând că ea este cea mai apropiată în relația cu 
copilul, iar în plan secundar pot sta statutul social și material al familiei.  

 Luând ca reper statutul social și material al familiei, putem identifica trei categorii de părinți/familii. 
Părinți cu venituri materiale ridicate, care alocă sume importante de bani educației copilului (școli scumpe, 
particulare sau de stat, activități extrașcolare și extra curriculare numeroase, meditatori, etc) și se implică 
activ în educația copilului, având, de regulă, o relație excelentă cu școala. Părinți cu venituri materiale 
medii/modeste, cei care îți doresc să le ofere, în limita posibilităților lor financiare, condiții de educație 
bune copiilor lor și care vor fi cooperanți și vor susține școala în demersul educativ. Părinți cu venituri 
materiale mici, la limita sărăciei sau dincolo de ea, pentru care o problema este "pâinea cea de toate zilele", 
iar școala nu este o prioritate, care vor avea o relație cu școala plină de sincope și "rușini" (e greu să îți 
trimiți copilul la școală când el nu are încălțări potrivite vremii de afară!). Lor li se adaugă, ca o categorie 
distinctă, părinții plecați la muncă în străinătate, de regulă din categoria celor cu venituri medii/modeste 
sau mici, care și-au lăsat copiii în grija bunicilor sau a altor rude, cei care vor ține legătura cu școala telefonic 
sau sporadic, în funcție de cum au timp să vină puțin pe acasă, dar care doresc ce e mai bine pentru copiii 
lor și își justifică așa și lipsa de lângă aceștia.  

 Numitorul comun al tuturor acestor categorii de părinți este reprezentat de grija și dragostea pe care 
o datorează copiilor lor. În ultimii ani statutul şi rolul de părinte, cuprinzând atribuţii de natură fizică, 
psihică, socială, culturală şi economică, au evoluat, sub influenţa dezvoltării tehnologice şi informaționale 
şi a diversificării modelelor familiale şi educaţionale. Reuşita educaţiei nu depinde numai de școală și 
cadrele didactice, ci și de părinţi şi de capacitatea acestora de a exersa aceste competenţe multiple, de a fi 
alături de școală şi de a o susţine în misiunea ei educativă.  
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RESPONSABILITATEA EDUCAȚIEI UNUI COPIL 
  

 PROFESOR, STAICU GEORGETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CALARAȘI 

  
 
 A cui este responsabilitatea educației unui copil? 
Johann Amos Comenius, părintele educației moderne, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera 

că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele 
devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de 
stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul „nu poate deveni 
om decât dacă este educat”.  

Este posibil să ni se pară destul de dură exprimarea că omul nu poate deveni om decât dacă este 
educat, dar reflectă obiectiv importanța educației începută de la naștere și continuată pe întregul parcurs al 
vieții pentru că întreaga noastră viață este o școală.  

Ținând cont că educația este un proces care începe încă de la naștere, aceasta cade în primul rând în 
sarcina părinților, în special a mamei și a celor apropiați lui care pot avea alte roluri mai puțin cele de 
părinți.  

Cei care educă copiii sunt demni de aceeași onoare ca cei care le dau viată; de aceea părinții, pe lângă 
viață, pot dărui copiilor și arta de a trăi frumos, educându-i.  

Succesul unui părinte se măsoară peste ani și ani, când copilul va fi adult și își va lua viața în propriile 
mâini. Abia atunci se va observa cât de corect a fost comportamentul moral al familiei în relație cu copilul 
pentru că, educația este un lung proces de negociere, convingere, imitație, experimentare, străduință, 
apreciere.  

Consecințele educației timpurii se vad mult mai târziu. E posibil să fie niște adulți care își vor duce 
viața după cum bate vântul, fiindu-le frică să iși asume responsabilități și să ia decizii, sau să fie conștienți 
și stăpâni pe propriile decizii și să facă ceea ce-și doresc, să știe unde se afla inima și ce rol are ea, să știe 
să protejeze ființele din jurul lui, să dăruiască, să fie altruist, să știe să-i respecte pe cei din jurul lui și mai 
ales, să aibă curajul să își exprime părerea pentru că are încredere în el. Un copil educat este un copil LIBER 
și sigur pe sine și mai târziu un adult la fel.  

Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori, mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.  

”Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Copilul trăieşte faptele părinţilor 
(care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu sunt percepute 
constient decat de copiii foarte inteligenti, ele sunt percepute mai totdeauna de inconștientul care le emite, 
apoi conștientului în situații similare de viaţă cu cele în care au fost date. Felul în care un copil percepe şi 
stochează în inconstient mesajul ascuns al propozitiilor care îi sunt spuse de catre figurile parentale, îi vor 
pecetlui destinul (şi numai un miracol îl poate schimba – cum spunea Eric Berne).  

Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului. De ce să se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa I cu o serie de 
deprinderi elementare pe care trebuia să şi le fi însuşit deja acasă? 

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar.  

Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii 
care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor 
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli 
educative din primii ani de viaţă a acestor copii.  
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Iată câteva din aceste greșeli: 
În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, 

îmbrăcăminte etc. ), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. 
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului.  

La polul opus se situează dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări 
care copleşesc copilul. Aceasta este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic 
capriciu al copilului ca să-i demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un 
mic tiran, care crede că totul i se cuvine, că vrerea sa este suverană pentru toţi cei din jurul său şi va căpăta 
trăsături negative de caracter (egoism, vehemenţă, lipsă de respect etc. ), trăsături care, dacă nu se 
corectează, îl vor pune în conflict cu mediul social.  

Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc. ) şi copil trebuie să se bazeze pe 
autoritate şi respect. Un părinte trebuie să-i acorde copilului său șansa de a se afirma, de a se exprima, de a 
se manifesta, fiind ținut sub observare. Iar pentru a fi posibil acest lucru, Emilia Bătrînu precizează că 
adultului îi trebuie multă răbdare, multă stăpânire de sine și o permanentă dragoste trează (Bătrînu, 1980) 

Ulterior, atitudinea educatorilor presupune mult tact, răbdare şi o bună cunoaştere a posibilităţilor de 
manifestare ale copilului. Dacă este împins de la spate în tot ceea ce face, se va produce un dezechilibru în 
funcţiile neuropsihice, stânjenind dezvoltarea copilului şi transformându-l într-o fiinţă irascibilă, nervoasă.  

Așadar, cei 7 ani de acasă presupune existenţa unui cămin armonios, a unei ambianţe familiale 
echilibrate, bazate pe dragoste, înţelegere, respect între părinţi şi copii. În funcţie de relaţiile din familie se 
constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni, faţă de obiecte, faţă de îndatoriri şi se 
formează conduita şi caracterul lui.  
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,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASA” 
 

STAN CARMEN 
 
 Familia este cea dintâi ,,școală” a copilului, deoarece o mare parte dintre cunoștințele, deprinderile 

igienice, obișnuințele de comportare morală, aptitudinile educative se formează în familie și se răsfrâng 
asupra dezvoltării ulterioare a personalității elevului.  

 Familia, ca mediu educativ complex, se preocupă de dezvoltarea copilului atât intelectuală cât și 
psihică și fizică. Foarte multe norme, conduite, comportamente, percepții și reprezentări despre realitatea 
înconjurătoare se dobândesc în familie, aici punându-se bazele comportării moral- civice, a unei atitudini 
pozitive, a noțiunilor morale a sentimentelor și emoțiilor.  

 Copilul învață dragostea, atașamentul, responsabilitatea și deprinderea de a se juca și a munci alături 
de părinți. Când acesta nu este îndrumat, când nu este pus în contact cu frumosul sau nu este solicitat, 
copilul încearcă să atragă atenția prin activități sau acțiuni prin care exprimă refuzul, dezinteresul, 
frustrarea. Comportamentul copilului începe să fie deviant și la școală: se izolează, devine dezordonat, nu 
este activ în demersul didactic, își pierde încrederea de sine, sau devine violent. Dacă sunt respectate și 
satisfăcute nevoile psihologice, atunci copiii devin mai puternici și mai capabili să se adapteze unei lumi 
noi în transformare, devin mai echilibrați, mai fericiți, mai sociabili.  

 Din punct de vedere socioafectiv, se poate vorbi de unele categorii de nevoi care trebuie satisfăcute 
în cei șapte ani de acasă : 

a) Nevoia de dragoste și de securitate, care oferă baza următoarelor relații: integrarea ; colaborarea ; 
dragostea pentru oameni, animale, natură ; bunătatea ; generozitatea; altruismul. Iubit de cei din jurul său, 
el învață să se iubească pe sine, să se respecte, să se considere important, să emită păreri, idei, opinii. Copiii 
lipsiți de dragoste, te resping, te ignoră, nu empatizează, nu ascultă nimic, sau se revoltă la orice sarcină și 
cerință școlară. Copiii care nu se simt iubiți, au tendința de a deveni violenți, tocmai pentru a-și demonstra 
că pot supune, umili, nemulțumi la rândul lor, că au abilitatea de creea conflicte, pentru satisfacerea nevoii 
de ocrotire, siguranță, afectivitate.  

b) Nevoia de noi experiențe, acestea fiind esențiale pentru dezvoltarea cognitivă a elevului. Pentru 
evoluția lui intelectuală cele mai importante activități sunt jocul și dezvoltarea limbajului. Jocul creează 
experiențe noi, atractive ,,îl învață să respecte reguli și să socializeze. Prin limbaj el află semnificația 
lucrurilor și a fenomenelor, identifică sensuri, înțelege idei. Aceste experiențe vor fi trăite atât în rutinele 
clare ale vieții familiale cât și în orarul impus la școală asigurând predictibilitatea și securitatea într-o 
atmosferă armonioasă.  

c) Nevoia de recunoaștere a ,,capacităților ” și nevoia de a fi apreciat. În cei șapte ani de acasă, copilul 
are nevoie de încurajare și răsplată, pentru a depăși dificultățile conflictelor inerente interrelaționărilor. 
Încurajarea stimulează copilul să încerce, să caute, formându-i stima de sine și încrederea în propriile forțe. 
Lipsa încurajării și aprecierilor se observă evident și clar la elevii din clasele de grădiniță și în clasele 
primare. Nu răspunde la întrebări ca să nu greșescă, nu intră în jocul colegilor pentru că nu știe bine regulile 
și preferă să nu deranjeze.  

d) Nevoia de responsabilitate, creșterea independenței copilului se formează încă de la vârsta de 3-4 
ani, treptat, când copilul este învățat să se descurce singur să mănânce, să se încalțe, să se spele și să nu mai 
depindă complet de alții. Responsabilitățile sale cresc odată cu vârsta creeând sentimentul de libertate, de 
inițiativă, de valorificare a aptitudinilor, învață comportamente noi, reguli noi, ce îi este permis și ce nu e 
bine să facă. Când aceste nevoi sunt neglijate, iar satisfacerea lor, nu este însoțită de o educație a 
autocontrolului, apare impulsivitatea, iresponsabilitatea, procesarea greșită a unor informații.  

De aceea, în cei ,,șapte ani de acasă”, părinții trebuie să aibă abilitatea de a iniția diverse interacțiuni, 
stimulând atașamentul copilului, care trebuie să fie securizant, organizat, pentru a deprinde reciprocitatea 
într-o relație. Când acest atașament este evitant, dezorganizat, copilul pierde echilibrul între a primi și a 
dărui. El crede că totul i se cuvine: jucăriile altor copii, toate dulciurile dintr-un magazin, locul în capul 
mesei. Calitatea atașamentului determină și calitatea emoțiilor, trăirilor pe care copilul le formează în 
mediul social ( jenă, rușine, vinovăție sau manipulare, minciună, exagerare) nereușind să-și stăpânească 
reacțiile emoționale distructive și având o percepție deformată asupra sinelui.  
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În societatea actuală părinții au un control din ce în ce mai slab asupra procesului de formare a 
personalității copiilor. Pentru unii,  ,,cei șapte ani de acasă”, înseamnă asigurarea hranei, a îmbrăcămintei 
și trimiterea copilului la școală.  

Copiii vin în contact cu mii de stimuli care se infiltrează în memoria lor, care atrag privirea, 
determinând copilul să dorească tot ce vede, tot ce au alții. Mulți părinți cedează în fața insistențelor 
copilului, a plânsului exacerbat al acestora, din cauza lipsei timp, sau a diverselor altor cauze, subiective 
adeseori, nepregătind copilul pentru ,,a fi” și ,,a face” și nu pentru ,,a avea”.  

Tensiunea, violența, în familie, afecteză dezvoltarea psiho-socială și determină degradarea integrării 
sociale, civice și morale a individului. Educația la această vârstă presupune cunoașterea nevoilor afective 
nu doar fizice ale copilului, monitorizarea trăilor sale, alimentarea personalității cu sentimente precum 
curajul, optimismul, cinstea, toleranța, perseverența.  

Într-un studiu la clasă, am observat că anumiți elevi, nu-și doresc jucării, ci mașini, case, piscine, 
lucruri foarte mari, scumpe, care nu țin de capacitatea lor de realizare la această vârstă. Aceștia nu știu să 
fie fericiți, să se bucure de tremurul frunzelor, de verdele copacilor, de zborul fluturilor, de culorile 
înconjurătoare ale naturii, de o surpriză. Foarte mulți sunt egoiști, răsfățați, depresivi, deoarece provin din 
familii în care dorința de satisfacere a potenței economice –financiare, exclude interesul pentru funcția de 
solidaritate psihoafectivă, pentru funcția de socializare, alterând astfel conservarea armoniosă a unei familii. 
Mulți dintre părinți din cauze obiective sau subiective, pleacă de lângă familie, pe termen lung în afara țării, 
abandonând copiii în grija rudelor sau a bunicilor. Copiii se găsesc puși, fără vina lor, în situația de a depăși 
anxietatea abandonului. În fond fricile principale ale acestor copii sunt produse de teama amenințătoare a 
faptului că parintele nu-l mai iubește și trebuie să-și suporte singur dorul, regretele, tristețea, durerile, 
dezamăgirile sau bucuriile. Aceste cauze produc efecte pe termen lung la nivel psihoactiv iar copilul în 
mediul școlar are eșecuri, intră în regres, adoptă soluții deviante. Pentru ei nimic nu poate înlocui părinții 
și ca efect de autoapărare instinctivă își fac idoli din aceștia, ori dușmani.  

 Familia este universul care produce și întreține dragostea, respectul, aprobarea, colaborarea, cea care 
creează obiceiuri, tradiții într-o atmosferă de siguranță în cei, șapte ani de acasă”.  
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CUM SĂ NE EDUCĂM COPIII  
 

 PROF. STAN DORINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAROVA, JUD. TIMIȘ 

 
Educația primită în copilărie se reflectă din plin la maturitate, când copilul ieșit de sub "fusta" 

părinților este nevoit să se descurce, ca adult, într-o societate greu de înțeles și cu oportunități destul de 
limitate și foarte competitive. Din acest motiv, specialiștii recomandă parintilor să educe copilul mic astfel 
încât să devină o persoană capabilă să găsească pârghiile necesare pentru a-și croi drumul usor către un 
viitor strălucit.  

 Copilul învață cele mai bune lecții de viață și principii de educație din experiența și prin puterea 
exemplului. O metodă de a crește un copil capabil și descurcăreț, cu un viitor promițător în față, este să îi 
oferi posibilitatea de a explora cât mai multe activități. Îl ajută să extragă mai usor învățăturile necesare 
pentru viitor.  

 Evenimentele și situațiile variate la care este părtaș în copilarie îl ajută să devină o persoană 
responsabilă și independentă. Sunt două calități obligatorii de care are nevoie copilul pentru a-și clădi un 
viitor promițător.  

Secretul unei educații rodnice este ca părintele să conștientizeze și să satisfacă nevoile copilului, iar 
principala nevoie a copiilor este să fie iubiți. De aceea, părinții trebuie să învețe să își exteriorizeze 
dragostea, prin cuvinte și gesturi de afecțiune. Pentru ca cei mici să devină mai târziu ființe responsabile și 
să se simtă realizate, părinții trebuie să țină cont de patru dimensiuni ale procesului educativ: să le satisfacă 
nevoile emoționale; să îi pregătească pentru viață, formându-le deprinderile esențiale; să le asigure protecția 
fizică și emoțională; să îi ajute să își conștientizeze și să își controleze mânia. Un copil căruia nu i se arată 
iubirea și prețuirea, mai târziu va fi anxios, depresiv și va avea un sentiment de inferioritate. Nu va putea, 
în societatea concurențială actuală, să țină ritmul cu ceilalți. Va fi labil emoțional și nu își va putea folosi 
toate resursele ființei la întregul potențial. Părinții trebuie să îi asigure permanent micuțului „rezervorul 
emoțional”, care îl va ajuta să se dezvolte plenar.  

“Cei sapte ani de acasa”, cresterea si ingrijirea copilului presupun, dincolo de iubire, multe momente 
in care parintele stimuleaza si coordoneaza achizitia de informatie si cunostiinte de catre copil. O parte din 
cele necesare unei vieti sociale sunt preluate de catre copil din mediul sau familial, fara ca parintele sa faca 
ceva in mod special. Astfel, copilul va invata roluri sau modele comportamentale prin mimetism. Ce ne 
facem insa cu acesti copii exploratori? Care au nevoie de experiente personale pentru a atinge un maxim 
de potential? Care ne “incearca” si care eludeaza in permanenta limitele, pentru a avea propriile experiente, 
si astfel, pentru a-si ajusta comportamentele in functie de regulile celor din jur?  
 Inca din primele momente de viata, copilul incepe sa fie receptiv la reactiile celor din jurul sau, 
modificandu-si compotamentul in functie de raspunsul primit (va plange mai des deoarece va primi 
imbratisari, de ex). Va incerca sa ne seduca cu inocenta sa, cu acele priviri, grimase care ii dau un farmerc 
incontestabil. Cu toate acestea, treptat, vom considera necesar sa “educam” copilul. Sa ii introducem reguli, 
sa fim mai putin permisivi cu acesta. Vom incepe sa avem asteptari de la el si ni se va parea foarte greu sa 
ii restrictionam actiunile. Este un moment dificil pentru parinti si o vesnica intrebare: ,,Ce pot face astfel 
incat sa il fac sa fie ascultator?’’.  

 Cea mai importanta idee este aceea ca parintii (atat mama, cat si tata) trebuie sa aiba un 
comportament constant. Hotaririle sa fie luate impreuna in ceea ce priveste fiecare moment al vietii.  

Studii recente susţin că pedepsirea copiilor nu face decât să înrăutăţească un comportament negativ, 
pentru că pedepsele dezvoltă furie şi o atitudine defensivă. Copiii învaţă, totuşi, să mintă ca să nu fie prinşi, 
să evite pedeapsa. De asemenea, pedepsele nu fac decât să-i îndepărteze pe copii de părinţi şi să scadă 
influenţa pe care adultul o are asupra copilului. Este mai uşor şi la îndemână să pedepseşti decât să găseşti 
timpul şi răbdarea necesare pentru a trata corect educaţia copilului 

 Trebuie sa permitem copilului sa se "loveasca de greutati" si sa-l ajutam sa se "ridice" atunci cand 
este cazut la pamant! Daca reusim sa facem acest lucru, putem spune ca micutul va fi capabil sa treaca prin 
toate experientele neplacute ale vietii cu fruntea sus si sa-si croiasca singur viitorul bun pe care orice parinte 
si-l doreste pentru copilul lui.  
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 Greselile sunt firesti, iar copilul trebuie sa stie acest lucru. Cu toate acestea, nu inseamna ca ele 
trebuie promovate sau incurajate in comportamentul lui. Trebuie sa-I explicam copilului, ori de cate ori 
avem ocazia, ca este normal sa greseasca, dar ca astfel de actiuni au consecinte neplacute, pe care trebuie 
sa le infrunte responsabil.  

 Incurajeaza-l sa vada intotdeauna greselile ca oportunitati din care poate invata lectii importante de 
viata. Adesea, greselile atrag cu sine si esecurile, in fata carora copiii au tendinta de a claca. La maturitate 
copilul va trece printr-o multime de situatii neplacute si va infrunta foarte multe esecuri, pe care este bine 
sa le exploateze si sa le depaseasca cu fruntea sus. Pentru asta, trebuie sa invete din greseli si esecuri inca 
de mic.  

 Fundamentul educatiei unui copil descurcaret consta in deprinderea, inca din primii ani ai copilariei, 
a unor abilitati precum responsabilitatea, independenta, perseverenta, ambitia si motivatia.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STAN ELENA DIANA 
 
Atunci când vorbim despre cei 7 ani de acasă nu ne gândim decât la educaţia pe care copilul o primeşte 

în sânul familiei, de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la 
şcoală. Atunci când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie 
și poate să salute, să spună unele cuvinte politicoase, cum ar fi mulţumesc, te rog, care se comportă 
cuviincios cu ceilalți copii de vârsta lui, dar şi cu adulţii.  

O educaţie aleasă, bunele maniere, unele reguli strict morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. Un copil manierat va fi acceptat mai ușor și cu siguranță se va descurca mult mai bine în relaţiile 
cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cu desăvârșire cei 7 ani de acasă.  

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

Dacă unui copil familia nu-i poate satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor se va 
ivi acel sentiment de neîncredere în mediu, teama pentru viitor, sau îndoieli de sine, o lipsă totală a încrederii 
în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de retragere de ruşine. Permanent familia trebuie să 
încurajeze copilul, să îl ghideze şi să îi arate ce e bine şi ce e rău, pentru a face diferența dintre ele. Familia 
este cea care este obligată să ofere copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme 
şi reguli de comportament și conduită, dar şi climatul socio-afectiv atât de necesar trebuinţelor şi dorinţelor 
sale.  

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

Procesul educativ al copilului trebuie îndrumat cu grijă şi afecţiune în concordanţă cu etapele de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea curând cu lucruri ce nu sunt pe măsura puterilor lui, 
oferindu-i şi solicitându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea sa de înţelegere.  

 În sânul familiei se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor copilului, dorinţa sa de participare și 
implicare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează și se dezvoltă primele 
deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, 
componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, reprezentând bagajul educativ al „ celor 
7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun amprenta cel mai mult în ceea ce devine un copil mult mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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“Copilul e seful” un sistem de educatie gresit 
 
 Lipsa autoritatii parintilor moderni in raport cu cu propriii copii este o problema de care a inceput sa 

se tina cont in ziua de azi..  
 „Mi-as dori sa fiu prietenul copilului meu“ – este lucrul la care spera cei mai multi parinti, mai 

ales in societatea moderna, in speranta ca astfel vor reusi sa-i fereasca de pericolele vietii, dar si ca le vor 
oferi o educatie mai buna. Problema acestei relatii amicale dintre parinte si copil a fost ridicata si de 
jurnalista Judith Wood, intr-un articol publicat ziele trecute in „The Telegraph“, intitulat „Parintii permisivi 
din Suedia au dat nastere unei generatii de monstri?“, in care se arata ingrijorata de eficienta reala a 
sistemului mult prea relaxat de educatie a copiilor si avansand, in acelasi timp, revenirea la modelul 
traditional de educatie, de care ne indepartam tot mai mult, urmare a stilului de viata haotic pe care il avem, 
dincolo de alte motive.  

 Stilul permisiv de a fi parinte creeaza o generatie de tineri adulti fara empatie sociala, care, dupa o 
copilarie de rasfat, sfarsesc prin a fi dezamagiti in viata, sustine la randul sau si psihiatrul suedez David 
Eberhard, tatal a sase copii. Potrivit acestuia: A-i spune «nu» unui copil nu este acelasi lucru cu a bate un 
copil. Parintii ar trebui sa se comporte ca parinti, si nu ca cei mai buni prieteni. Ar trebui sa isi pregateasca 
copiii pentru viata adulta invatandu-i cum sa se comporte, nu tratandu-i ca pe printi si printese. „Asa-zisii 
experti cred ca parintii trebuie sa negocieze mai degraba decat sa pedepseasca. Au inteles gresit conceptul 
de a fi parinte. Copiii nu sunt atat de fragili precum cred ei, sustine David Eberhard“, autor al cartii „How 
Children Took Power”. Psihiatrul spune ca acest stil de a-ti lasa copilul sa fie seful a esuat; ca dovezi, el 
arata catre prabusirea disciplinei scolare si a calitatii actului educational, dar si spre cresterea ingrijoratoare 
a tentativelor de sinucidere in randul adolescentilor. Problemele acestora continua in ceea ce Eberhard 
numeste o viata adulta neimplinita: „asteptarile lor (ale fostilor «copii-sefi» – n. red) sunt prea mari si viata 
e prea dura pentru ei. O vedem in cazurile de anxietate si de automutilare, care au crescut in mod dramatic“.  

 Pentru a forma un viitor adult independent si autonom emotional, parintele trebuie sa fie disponibil 
fata de nevoile copilului, sa le satisfaca cu promptitudine, dar in acelasi timp trebuie sa stie sa stabileasca 
limite si norme sociale generale si de conduita. „Toti copiii se comporta problematic la un moment dat sau 
fac lucruri care pot fi periculoase sau nu sunt pe placul parintilor, atrage atentia Ghiugan.  

 „Parintii, plecand de la propria istorie educationala si formativa, vor gestiona in mod diferit 
comportamentele “problematice” ale copiilor si vor adopta reactii diferite in functie de stilul parental 
existent. Astfel, in relatia parinte-copil, putem intalni un stil disciplinar autoritar (parintele isi impune prin 
forta sistemul de valori si credinte, manifestand furie si iritabilitate), un stil bazat pe cicaleala si reprosuri 
(parintele face apel la cicaleala si dojeneli sau se bazeaza pe indicatii date in forma verbala, in maniera 
restrictiva) sau un stil disciplinar permisiv (parintele tine cont de nevoile emotionale ale copilului, dar 
impune si un set de norme si reguli clare)“, explica psihologul.  

 In opinia psihoterapeutului, pedeapsa sau reprosul nu sunt si nu vor fi metode disciplinare 
constructive in educatia si formarea copilului, dar nici lipsa de implicare si responsabilizare a copilui sau 
insuficienta conditionare in raport cu norme si reguli. Copilul nu trebuie tratat fara respect si consideratie, 
dar nici privit in relatie ca un adult deja format, cu un sistem de valori bine definit, puncteaza acesta.  

 Cu cat parintii sunt mai preocupati de castigurile financiare si de cariera, cu atat mai mult esueaza in 
rolul de parinte si isi scapa copii din mana. Mai exact, parintii care se lupta sa castige cat mai bine pentru a 
le asigura copiilor tot ceea ce este mai bun ajung sa perceapa indatoririle parintesti ca pe o corvoada si sa-
si neglijeze copiii, din ce in ce mai mult, oferindu-le substitute materiale (jucarii, diverse gadgeturi, haine 
scumpe) in locul atentiei de care au nevoie. Studiul mai arata ca mamele preocupate de cariera, castiguri 
financiare si statut social sunt mai predispuse decat tatii sa piarda din vedere importanta educatiei copiilor 
proprii.  
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 IMPORTANȚA CELOR 7 ANI…DE-ACASA 
 

 ED. STAN ILEANA, GRAD. P. N. SAPANȚA 
 
 „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi 
este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii 
lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la 
serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă 
etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care 
cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor 
orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o 
altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea 
adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al 
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la 
situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere 
de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa 
de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure 
că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor 
desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot 
solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum 
este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului 
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. Exemplu: În situaţia în care tema săptămânii este 
„Fructe de toamnă”, se înţelege că în acea perioadă copiii vor învăţa cântece, poezii, vor desena, picata, 
modela, vor compara mărimi şi forme, toate având ca pretext fructele de toamnă. Acasă, părinţii pot 
organiza activităţi similare, prin care copilul va exersa ceea ce a învăţat la grădiniţă, dar în contexte diferite 
ale vieţii cotidiene. Tabelul următor prezintă două exemple în acest sens.  

Ce pot face părinţii? Ce învaţă/exersează copilul? -merg împreună cu cel mic să cumpere fructe -îi 
propun să ceară vânzătorului un anumit număr de fructe (3 mere, 4 pere, 2 gutui etc. ) -recunoaşte fructele, 
exersează număratul, exersează comunicarea cu adultul, folosirea pronumelui personal de politeţe, a 
formulelor de solicitare etc. -pregătesc împreună compot sau salată de fructe -îi pot atribui sarcini copilului: 
să spele fructele, să scoată sâmburii prunelor, să taie fructele în bucăţele folosind n cuţit de plastic -în timpul 
acestei activităţi, părinţii îl pot ruga pe copil să îi înveţe cântecul pe care-l ştiu de la grădiniţă -exersează 
deprinderile igienico-sanitare, de receptare a mesajului oral -îşi îmbogăţesc vocabularul. Părinţii ar trebui 
să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe care educatoarea le 
afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a desfăşurat copilul şi 
vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor ajuta pe copil să-şi 
autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să depună mai mult efort sau 
exerciţiu. Exemplu: La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. Spre surprinderea părinţilor, 
mărul de pe fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să facă un părinte, în acest caz, este 
să provoace copilul să vorbească despre desenul său şi să identifice cauza erorilor („Îmi place desenul tău, 
dar sunt surprinsă că mărul tău este albastru. Vrei să mi vorbeşti despre el?”). Totodată, părintele trebuie să 
aprecieze ceea ce este pozitiv la lucrarea copilului său („Mă bucur că ai reuşit să termini de colorat 
fructele!”), dar să corecteze eroarea („Vom merge să cumpărăm câteva mere să vedem ce culoare au!”) şi 
să fie încrezători că pe viitor va lucra corect („Sunt sigură că data viitoare vei colora merele în culoarea pe 
care o au cele pe care le mănânci la gustare!”). Este important ca discuţiile să fie destinse, să ia forma unor 
dialoguri deschise, deoarece critica asupra copilului nu face decât să îl determine să fie şi mai nesigur pe 
sine. Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
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interesează, fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte importante sunt şi activităţile complementare 
celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot 
cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei 
copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor 
ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. 
Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, 
să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi 
copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. Câteva exemple de 
activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire minuţioasă ar putea fi: a) În 
natură: - să alerge, să se joace cu mingea „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a Baba-Oarba” etc. - să-i lase să se 
plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, pământul, nisipul, apa etc. - 
să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul vântului, susurul apelor etc. - să-
i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre gustul lor 
ş. a.  

 - să-i incite la desfăşurarea de acţiuni care dezvoltă abilităţile matematice (numărare, împărţire 
echitabilă, realizarea de grupe cu acelaşi număr de elemente) - să le stimuleze imaginaţia, antrenându-i să 
confecţioneze obiecte simple, cu materiale din natură (buchete din flori, mărgele din scoici, medalioane din 
pietricele, pictură pe pietre, colaje din seminţe, frunze etc. ) b) În gospodărie: - să sorteze îmbrăcăminte şi 
încălţăminte după criterii diferite: anotimpurile în care le folosim, mărime, culoare, formă etc. - să 
caracterizeze obiecte familiare, referindu-se la utilitate, gust, miros, aspect - să se joace în funcţie de 
activitatea pe care o desfăşoară: „De-a bucătarul”, „De-a vânzătorul”, „De-a petrecerea”, „De-a musafirii” 
etc. c) În drum spre grădiniţă: - să numere maşinile de o anumită culoare - să privească atent maşinile şi să 
semnaleze printr-un cuvânt că a observat o anumită literă în numărul de înmatriculare al acesteia („Hai să 
spunem crocodil când vedem un C la numerele de pe tăbliţele maşinilor”) - să se joace, atribuindu-şi diferite 
roluri („Să zicem că eu eram Ana, colega ta şi ne întâlneam pe drum…”) Fiecare moment poate fi un prilej 
din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut în sala de 
aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea 
în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de învăţare. 
Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea profita 
de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea.  
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASĂ 
 

EDUCATOARE, STAN ILEANA 
GRADINITA DE LA SCOALA GIMNAZIALA „O. C. TASLAUANU”,  

 BILBOR, HARGHITA 
 
Constructia celor 7 ani de acasa este un proces indelungat, proces in care avem nevoie de parteneri.  
Cei 7 ani de acasa reprezinta oglinda educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a 

copilariei.  
Bunele maniere ar trebui sa faca parte din normalitatea fiecarei zi. Cei 7 ani de acasa sunt foarte 

importanti pentru viitorul unui copil.  
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
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comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Parintele este prima persoana care transmite copilului adevaratele valori. De ele depinde ca puiul sau 
sa fie un copil respectuos, politicos si un viitor adult responsabil.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Emil, R. Iucu, Educatia prescolara in Romania 
GIGA, M., Codul bunelor maniere, Editura Coresi, Bucuresti.  
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
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 ROLUL ȘI IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DIN EDUCAȚIA DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PREȘC. STAN LIDIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA – VASILE ALECSANDRI 

 GRADINIȚA CU P. N. NR. 58 – BRAILA 
 
 O educație adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniță și în 

școală.  
 În primul rănd, ea se realizează prin puterea exemplului și abia apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea 

ce se săvârșește sub privirea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. Acasă se învață 
comunicarea, bunele maniere, regulile de igienă, obiceiurile sănătoase, cinstea, loialitatea, generozitatea, 
curajul, toleranța, modestia, perseverența, civismul, bunătatea, respectul, cooperarea. Având aceste baze, 
copilul ajuns la școală va învăța gramatica, socotelile, elementele chimice, teoriile și teoremele, anii de 
domnie din istorie, formele de relief, informatica, limbile străine, etc. Doar asa învățământul va fi mai 
eficient, profesorii nu vor invăța copiii bunele maniere deja primite de la părinți. Dar evoluțiile rapide din 
viața socială de astăzi, modificarea statutului familiei și al sotilor în cadrul acesteia, atribuțiile crescute ale 
femeii fac ca rolul grădinitei sa fie mare nu numai în ce privește educația copiilor, ci și a părinților. Grădiniîa 
trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, arătând părinților, noi căi spre educație în beneficiul 
copiilor.  

 De aceea se pot organiza cursuri cu părinții, vizând formarea abilităților acestora pentru a stimula 
comportamentul pozitiv al copilului, a stabili reguli și limite, a fi consecvenți, a învăța cum să evite 
manifestările nedorite ale copilului, a înțelege că există și alte modalități de a pedepsi, cum ar fi izolarea 
sau retragerea atenției. Schimbări ale potențialului educativ al familiei s-au produs continuu, în funcție de 
schimbările economice, culturale, politice și sociale. Aceste schimbări se constată, în special la copiii care 
încep un ciclu de educatie instituționalizată.  

 După introducerea prin lege, a învățământului obligatoriu, instituțiile școlare au preluat, în mod 
oficial, atribuțiile de educație și pregătire a copiilor pentru viată. În felul acesta, funcția de educație a 
familiei a fost mult diminuată. Concepția conform căreia educatorii oficiali pot înfăptui integral formarea 
copilului s-a dovedit eronată și dăunătoare, mai ales pentru că a determinat o schimbare de atitudine în 
rândul părinților, conform căreia rolul lor este limitat numai la asigurarea condițiilor materiale necesare 
creșterii. Dar fără spijinul activ al părinților, grădinița nu poate realiza obiectivele educaționale stabilite, 
oricât de competenți ar fi educatorii. Lipsa colaborării dintre familie și grădiniță are consecințe grave. 
Funcția de părinte este ca o meserie care trebiue învățată. Părinții trebuie să cunoască, să devină conștienți 
de influența pe care o exercită prezența lor în viața copilului, să fie convinși că educația ce trebuie dată 
copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de 
cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

 Pentru cei șapte ani de acasă, părinții trebuie să aibă următoarele ținte cu copilul său 
- Să lucrezi cu copilul tău 
- Să-ți iubești copilul 
- Să-ți protejezi copilul 
- Să fii bun exemplu pentru copilul tău 
- Să te joci cu copilul tău 
- Să lucrezi cu copilul tău 
- Să lași copilul să dobăndească singur experiențe de viață  
- Să-i arătați copilului posibilitățile și limitele libertății umane 
- Să-l înveți să fie ascultător, să aștepți de la copil numai aprecieri pe care le poate da, conform 

gradului de maturitate și propriei experiențe 
- Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire – călătorii, excursii, vacanțe, spectacole și serbări 

de familie, manifestări sportive, etc.  
În vederea educării copilului, sunt necesare și importante anumite cunoștințe și calități pe care părinții 

trebuie să le dovedească, ca de exemplu pricepere, simțul răspunderii, sănătate fizică și psihică, etc.  
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

 
PROF. STAN LOREDANA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LERESTI 
 
 ,,Ce săpăm în marmură, piere cu timpul, ce turnăm în bronz se macină, temple pe care le zidim vor 

ajunge odată ruină, dar ce scriem pe coala nepieritoare a sufletului, principiile veşnice ale temerii de 
Dumnezeu şi ale iubirii faţă de aproapele, va străluci şi în viaţa de acum şi în cea viitoare. ” Daniel Webster 
Prin educaţie se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu cerinţele obiective ale societăţii, 
dar şi ale individului. Ca orice fenomen social, educaţia are în mod implicit şi un caracter istoric. Ea a 
apărut odată cu societatea, evoluează şi se schimbă în funcţie de transformările ce se produc în cadrul 
societăţii.  
 În trecut, educaţia se referea doar la o etapă din viata omului, fapt datorat ritmului lent de dezvoltare a 
societăţii. Dar, chiar şi în aceste condiţii, marile personalităţi ale omenirii, au insistat pe ideea că educaţia 
este necesar să se exercite asupra individului, pe tot parcursul vieţii sale. Seneca, de exemplu, considera că 
şi "bătrânii trebuie să înveţe", Comenius susţine că "pentru fiecare om viaţa este o şcoală, de la leagăn până 
la mormânt", iar Nicolae Iorga precizează că "învăţat este omul care se învaţă necontenit pe dânsul şi învaţă 
necontenit pe alţii". Deci, educaţia permanentă devine o necesitate a societăţii contemporane, reprezentând 
un principiu teoretic şi acţional care încearcă să ordoneze o realitate specifică secolului nostru.  

Cel mai important criteriu care impune şi justifică educaţia permanentă este factorul social schiţat de 
accelerarea schimbărilor, dinamismului, mobilitatea profesiilor, evoluţia ştiinţelor, sporirea timpului liber, 
criza modelelor relaţionale şi de viaţă, precum şi de creşterea gradului de democratizare a vieţii sociale. 
Mai nou, necesitatea educaţiei este impusă şi de o serie de factori individuali, cum ar fi :necesitatea 
integrării dinamice a omului în societate, nivelul crescut al aspiraţiilor individuale, sentimentul demnităţii 
personale, nevoia de încredere în viitor şi în progres. Scopul fundamental al educaţiei permanente este de 
a menţine şi de a imbunătăţi calitatea vieţii şi progresul.  

Aşadar, educaţia ca proces de modelare a personalităţii, realizat de familie, şcoală, societate are ca 
scop pregătirea educatului pentru educaţie. Autoeducaţia evidenţiază faptul ca omul nu reprezintă un produs 
inert al unor forţe externe sau interne. Fiinţa umană este în mare măsură rezultatul voinţei proprii. Pregătirea 
pentru educaţie se realizează prin întreg procesul educaţional. Începând cu primii ani de viaţă se pun bazele 
prin formarea în familie a unor deprinderi de autoservire, igienico-sanitare, de comportare civilizată şi a 
celor legate de activităţile şcolare.  

Se poate spune că educaţia care precede autoeducaţia oferă tânărului direcţia devenirii sale, îi 
formează deprinderile şi priceperile indispensabile unui caracter independent şi îi cultivă încrederea în sine. 
Educaţia pregăteşte autoeducaţia într-un sens dublu: oferă ,,o bază de lansare", prin sistemul de cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi, se stimulează nevoia continuă de educaţie, de perfecţionare. Menirea şcolii, a 
activităţii profesionale constă în a provoca în conştiinţa educatului, nevoia de educaţie. Numai o angajare 
completă în ceea ce întreprinde personalitatea este capabilă să devină forţa motrică care aduce progres de 
ordin cantitativ şi calitativ în procesul educaţional. O astfel de activitate a avut în vedere academicianul V. 
Pavelcu spunând că: "nu există o sursă mai bogată în satisfacţii decât aceea de a simţi opera propriei tale 
personalităţi şi sculptor al propriei tale fiinţe''. Dar educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de 
câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se 
bazează familia şi pe care le transmite copilului. Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la 
educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului 
până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, 
care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 
 BIBLIOGRAFIE: 
1. Antonesei Liviu -“Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei”, Editura Polirom, 1996 ; 
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PRIMUL PAS SPRE EDUCAȚIE 
  

PROF. STAN MARCELA CRISTINA  
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX, CLUJ-NAPOCA  

 
Secolul al XIX-lea este extrem de înfloritor din punct de vedere literar, social, cultural, în spațiul 

românesc. Atunci apar și primele cărți didactice pentru părinți.  
La un posibil îndemn al lui Kogălniceanu (să se inspire din tradiţiile populare) scriitori ca „I. Heliade 

Rădulescu, Costache Negruzzi, Alecu Russo, Vasile Alecsandri şi Ion Ghica au evocat în amintirile lor anii 
senini ai primului capitol de viaţă. ”49F

50 Tradiţia a continuat mai târziu cu operele lui „I. M. Râureanu, Grigore 
Pleşoianu, cărora le-a urmat opere de o înaltă valoare artistică, a lui Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Mihai 
Eminescu, George Coşbuc, Ion Luca Caragiale ajungându-se astfel să se creeze o adevărată literatură pentru 
copii cu un bogat registru tematic şi valoroase valenţe educative. ”50F

51 
 Începuturile stau în jurul deceniului al treilea al secolului al XIX-lea când: „În 1836, Heliade 

Rădulescu lansează ideea unei Colecţii de autori clasici, care urma să-i cuprindă pe cei mai importanţi 
scriitori ai literaturii universale, iar în 1839 I. Samurcaş anunţa, prin intermediul Albinei româneşti, apariţia 
unei „biblioteci romanţo-istorice” în ritm de o carte pe lună. ”51F

52 Tot acum se publică şi traducerea unor 
romane de aventuri, din spaţiul britanic, citite de copii: Călătoriile lui Guliver în ţări depărtate, de Jonathan 
Swift şi Robinson Crusoe al lui Daniel Defoe, în traducerea lui Grigore Pleşoianu. Activitatea lui Pleşoianu 
ca traducător de cărţi pentru copii este una extinsă el reuşind să dea micului cititor un număr veritabil de 
volume: Aneta şi Luben, Telemah, Emilia Mansfield, Genoveva de Brabant, Copilul pierdut şi licuriciul, 
Columbul şi Canarul.  

Următoarea mare contribuţie o are pictorul paşoptist Ion. D. Negulici care adună o Mica bibliotecă 
universală, religioasă, morală, literară, petrecătoare, ştiinţifică etc. pentru educaţia omului de toate 
clasele mirene şi eclesiastice şi pentru ambe sexe începând de la vârsta copilăriei până la vârsta coaptă 
sarcină dusă mai departe de I. M. Râureanu. În 1867 acesta iniţiază un program de lecturi cu două volume 
Privighetoarea şi Theodora sau Copilul pierdut. Despre datoriile copiilor către părinţii lor este următoarea 
sa carte în care îşi expune viziunea sa pedagogică asupra copilului.  

Însă activitatea sa de educator continuă, punând accent de această dată pe necesitatea lecturii: 
„Majoritatea acestor idei sunt expuse în prefeţele la broşurile Istorioare pentru copii şi Nouă istorioare 
pentru copii, ocazie în care Râureanu ţine să sublinieze importanţa lecturii bune pentru tinerime, a lecturii 
care să implementeze în sufletul cititorilor „iubirea de adevăr, de dreptate, de părinţi, de patrie, ” acea 
lectură în stare a „stârni emulaţiune pentru tot ce e frumos şi bine, ” pentru un scop nobil, care să depăşească 
simplele interese materiale. Expresia cea mai adecvată descoperită de el este aceea „de a face educaţie 
sufletului. ”52F

53  
Până la debutul secolului XX acesta continuă colecţia Biblioteca de lectură pentru tinerimea română 

de ambe sexe cu următoarele opere: Ajunul naşterii Domnului, Familia creştină, Rozele roşii şi rozele albe, 
Copila mută, Pescarul, Privighetoarea, Emigranţii la Brazilia, Cristophor Columb, Canarul urmat de 
Capela din pădure, Cele două surori sau Frumoasa şi urâta, urmate de alte cinci istorioare. Despre 
educaţiune, Mierloiul, urmat de Adevăratul curagiu şi Bisericuţa din pădure.   În jurul primului deceniu al 
secolului XX vor mai fi două încercări de publicare a unor astfel de colecţii de cărţi pentru copii. Una a 
„Adelinei Maior-Tăslăuanu care, în cadrul editurii Luceafărul, a lansat în 1907-1908 o Bibliotecă a copiilor 
şi a tinerimii, concepută sub forma unor volume colective, realizate prin antologări diferite de texte, dar 
având toate o tematică asemănătoare. ”53F

54 Iar cea de-a doua la Braşov în 1899 sub binecunoscuta denumire 
de Biblioteca copiilor.  

50 Vistian Goia, Literatura  pentru copii şi tineret. Pentru institutori, învăţători şi educatoare., Editura Dacia, Cluj Napoca, 2008, p.17.  
51 Importanţa lecturilor literare la ciclul primar, http://www.scribd.com/doc/12462576/lecturile-literare, 27.01.2010. 14 :28.   
52 Mircea Popa, Începutul interesului faţă de literatura pentru copii şi tineret,  
 http://www.bjmures.ro/publicatii/anuare/Anuarul%20IV-2005/36.htm, 20.01. 2010. 19:05.  
53 Mircea Popa, Începutul interesului faţă de literatura pentru copii şi tineret,  
 http://www.bjmures.ro/publicatii/anuare/Anuarul%20IV-2005/36.htm, 20.01. 2010. 19:05.  
54 Mircea Popa, Începutul interesului faţă de literatura pentru copii şi tineret,  http://www.bjmures.ro/publicatii/anuare/Anuarul%20IV-
2005/36.htm, 20.01. 2010. 19:05 
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 ,,EDUCAȚIA IN FAMILIE  
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ EDIȚIA 2020” 

 
PROFESOR: ROXANA STAN  

 
”Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților. ” (Valeria Mahok) 
  
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

De la salut, comportament în public și cu prietenii, înțelegerea normelor sociale, manierelor la masă 
până la recunoașterea greșelilor și tact/toleranță, toate aceste ingrediente sunt rezultatul a ani de experiențe 
cu încercări, eșecuri și reușite.  

„Cei şapte ani de acasă“ se constituie într-o expresie de valoare, cu vechime în societatea românească. 
A avea cei şapte ani de acasă era apanajul unei educaţii ce provenea din familie şi devenea condiţia esenţială 
pentru a pătrunde cu succes în şcoală şi a reuşi mai târziu în viaţă. Mare parte din timpul meu este petrecut 
printre copii şi părinţi. Sunt întrebată de multe ori dacă copilul de astăzi, copilul modern, este diferit de 
copilul de ieri, cel cu cheia de gât. Este o întrebare mai complexă decât ne-am aştepta. Dacă ne referim la 
lumea interioară a copilului, aceea nu s-a schimbat, ea este la fel de bogată, de tensionată, de conflictuală, 
de plină de întrebări şi de dorinţe. Dacă ne referim însă la exterior, aici s-au petrecut transformări 
semnificative care au constrâns interiorul să se adapteze acestora. Rapiditatea cu care s-au petrecut aceste 
schimbări a expus acest interior unei avalanşe de stimuli. De aici şi continua creştere a unor simptome 
precum tulburările de atenţie şi de concentrare ale copiilor. Este vorba în special de o creştere a stimulilor 
vizuali (mă refer aici la întregul spaţiu media şi/sau virtual). Stimulul vizual are un impact considerabil 
asupra psihicului, el putând funcţiona ca un liant între lumea exterioară şi lumea interioară sau ca un intrus 
care are un efect de efracţie şi produce confuzie şi derută. A rezultat, ca o consecinţă directă, o explozie a 
cuvintelor folosite de copii, o căutare constantă a interacţiunii verbale cu adulţii ca o nevoie de a găsi un 
sens şi o semnificaţie acestei avalanşe de imagini. Mulţi părinţi sunt speriaţi de apariţia timpurie a unor 
discuţii şi întrebări legate de subiecte tabu pe care ei le aşteptau la „vârsta potrivită“.  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială - sintetizează psihologul.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Copilul 
care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează 
că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă 
deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
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înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

Mă bazez pe aceşti şapte ani de acasă, acolo şi atunci se formează gusturile şi înclinaţiile, încep să se 
înfiripe încrederea şi discernământul, iar expresia are din ce în ce mai mare nevoie de adecvare şi conţinut. 
Acest interval nu este o acumulare de bune maniere şi politeţuri (măcar de-ar sta lucrurile aşa!), ci este 
exact oportunitatea de a creşte şi de a avea lângă noi oamenii cu care ne-am dori să ne împrietenim şi pe 
care ne putem baza – exact oamenii de care ne plângem că lipsesc în societatea noastră.  

Aş vrea să închei referindu-mă la faptul că cei şapte ani de acasă sunt asociaţi bazei unei educaţii 
pentru că ei ar trebui să producă un model stabil de relaţie şi de siguranţă, iar această relaţie să fie mediată 
prin cuvinte. Am pierdut aceste cuvinte, iar părinții preferă tăcerea. Semnificația celor șapte ani de acasă 
constă în a-i învăța pe copii să creeze legături.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA TIMPURIE 
 

PROF. STAN-ERIMESCU MARIȚA 
CLUBUL COPIILOR CARANSEBEȘ 

 
 ”Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Copilul trăieşte faptele părinţilor 

(care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. (Eric Berne).  
 
Parintii aud tot mai des despre educatia timpurie a copilului, fară sa inteleagă pe deplin 

semnificatia si greutatea acestui concept.  
Definitia educatiei timpurii cuprinde un set de strategii educationale concepute special pentru 

copiii cu vârste de pana in 8 ani.  
În educaţie nu există reţete! Există experienţă acumulată, există idei şi teorii bazate pe noi cercetări, 

există practici confirmate în timp care şi-au demonstrat avantajele, există valori, principii, reguli, dar nu 
există reţete. Pentru că fiecare copil este unic, pentru că fiecare grup de copii este unic, pentru că fiecare 
cadru didactic este unic, pentru că fiecare familie este unică  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj 
dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea 
de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare.  

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 
educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului 

Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu cadrele didactice, deoarece şi unii şi alţii nu 
doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă 
totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Între familie şi şcoală trebuie să 
existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii.  

Responsabilitatea educaţiei familiale trebuie asumată sub forma unui parteneriat consecvent între 
părţile implicate. Pentru şcoli, acest lucru prezintă atât o provocare, cât şi o ocazie de a reduce cheltuielile, 
reducând nevoia de intervenţii scumpe, şcolile dispun de ocazia fără precedent de a folosi instrumentele de 
comunicare digitală pentru a revoluţiona comunicarea dintre şcoală şi casă, precum şi abordările specifice 
clasei inversate drept vector de transformare a învăţământul preşcolar cu ajutorul abordărilor superioare ale 
educaţiei familiale.  

Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 
devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială.  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic emoțional, comportamental, social, financiar.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie.  

 Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral, estetic ș. a. Ca prim factor educativ, familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, 
memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul in care părinții se 
implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu 
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necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat 
la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare.  

Familia este prima școală a vieții ! 
 
Bibliografie 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR STANCIU ANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA BERGHIN, JUD. ALBA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă spiritul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială și culturală. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită 
igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor 
societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii 
săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se 
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

PROF. INV. PRIMAR STANCIU CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 RAȘNOV 

 
 Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de o 

parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de 
angajaţi-cadre didactice. Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a 
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru 
formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei 
organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-
o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.  

 Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi 
în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Managerii 
instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum pot 
afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale 
macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi 
într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele demografice, economice, ecologice, 
tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an.  

 Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin 
spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. 
Şcoala, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile 
şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi 
altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

 Putem afirma că școala practică un învățământ care încurajează competența, în scopul formării unui 
absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale 
orientată spre domeniile: informatica, matematica si știinte ale naturii, limba română și limbi moderne de 
circulație internațională. sport și arte. Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției 
școlare. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o 
alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce 
promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și 
județean sau național.  

 Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor.  

 Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei 
parteneri educaţionali: școală-părinţi-societate. Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor 
ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și 
participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci 
constante.  

 Prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate si prin stabilirea 
unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii 
civile pentru realizarea proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene, ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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CEI 7 ANI DE ACASA- CONDITIE ESENTIALA 
PENTRU SUCCESUL COPILULUI 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: STANCIU DANIELA-IOANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA “PICTOR N. GRIGORESCU” 

GRADINITA CU P. P. NR. 2 TITU 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să 
dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau 
fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în 
mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Familia este mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 
achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât 
să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. De noi, părinţii, depinde ca adolescentul, 
tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune 
creşteri. Lucrurile astea se învaţă mai mult prin copierea părinţilor şi a altor educatori, mai degrabă decât 
din predici şi poveşti. Aşa că e de maximă importanţă ca părinţii să fie un exemplu pentru cei mici. Educaţia 
copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educaţional. Fie că este vorba despre viaţa 
de acasă, fie că vorbim despre educaţia de la grădiniţă sau şcoală, copilul trebuie învătat să înţeleagă şi să 
respecte regulile de comportament sau interdicţiile pe care i le stabilesc părinţii sau educatorii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 
Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să salute şi 
să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, copilul îşi va da singur seama că bunele maniere îl ajută pe 
termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia celorlalţi 
dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte la un eveniment important. 
Spune-i că bunele maniere NU sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante în viaţa de zi cu zi, în orice 
situaţie.  

 
Bibliografie: 
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 ROLUL CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 IN CRESTEREA ARMONIOASA A COPILULUI 

  
 PROF. STANCIU LILIANA-EMILIA 

 
Este bine ştiut că la baza formării şi creşterii armonioase a unui copil stau cei şapte ani de acasă. Dar 

ce însemnă această expresie ?Ar putea semnifica educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi până când 
merge la şcoală. Un copil cu cei 7 ani de acasă este un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună 
mulţumesc, te rog şi la revedere care se comportă respectuos cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să consolideze normele deprinse din familie. În zilele noastre copiii 
sunt incluşi în diverse forme educaţionale uneori prea devreme. Se cunoaşte faptul că cei mici reuşesc să 
se comporte civilizat mai degrabă prin imitare decât într-un mod conştient.  

 Conform cercetătorilor, baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia 
afectivă cu părinţii. Astfel, o copilului i se permite să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul 
iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea necesară spre 
învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, 
care prinde contur câte puţin în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia 
corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la 
cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. Este 
necesar să îi fie dezvoltată mai mult capacitatea de comunicare cu cei din jur, deoarece merge la grădiniţă 
sau va sta cu bunica deoarece nu va mai fi tot timpul alături de părinţi. 

 Educaţia, bunele maniere şi regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de 
acasă. Îşi va putea evalua obiectiv poziţia în raport cu o situaţie. Trebuie să ştie ce-i place sau ce-i 
trebuie, ce poate fi un pericol sau ce nu vrea să faca. Va şti să îşi susţină părerile şi să-şi apere interesele 
fără a deranja pe cei din jur, folosind un limbaj politicos. Va putea fi atent si implicat în ceea ce se 
întâmplă în jur, ca să poată evita situaţiile cu potenţial periculos, să poata oferi un ajutor la timp 
cuiva. Va învăţa să piardă, focalizându-şi frustrarea spre ceva constructiv, dar şi să câştige fără a-l umili 
pe cel care a pierdut. Foarte important pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor este ca independenţa 
acestora să fie stimulată, . Dacă altcineva ia deciziile în locul său, copilul va tinde spre una din cele două 
extreme, ori va încerca totul, ca să-şi afirme independenţa, ori va evita orice experienţă, dintr-un exces de 
prudenţă. În schimb, dacă e obişnuit de mic să facă alegeri pe măsura lui, controlate de adult, ii va fi mult 
mai uşor să ia hotărâri. Aşadar, cei şapte ani de-acasă reprezintă temelia unui comportament cuviincios, 
formâdu-i copilului şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat.  
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“EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASA” 
 

PROF. PTR. INV. PRIMAR STANCIU MARIA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA SCORȚENI, JUDEȚUL: BACAU 

 
“Copilul este fericit în mijlocul familiei”. Deci, familia are un rol foarte important în creșterea și 

dezvoltarea armonioasă a copilului, a dezvoltării sale comportamentale, a transformărilor ce au loc asupra 
lui ca persoană, ca individ, luând ca model persoanele adulte din jurul său: mama, tata, frați, bunici.  

Modul de comportament al adulților ce sunt în jurul copiilor și atmosfera creată de aceștia 
influențează foarte mult transformările ce se petrec la nivelul etapelor din viața de copil, adolescent și apoi 
ca adult.  

Familia trebuie permanent să fie aproape de copil, să-i cunoască temerile, să-i cunoască ceea ce lui îi 
place să facă mai mult, jocurile preferate, să-i înțeleagă nevoile și libertatea de a alege ceea ce îl face fericit 
și să-i creeze spațiul și ambientul necesar nevoilor acestuia.  

Încă de la primele luni de viață, copilului trebuie să-i vorbești cu glas liniștitor pentru a-i crea o stare 
de bine și pentru a se simți în siguranță alături de mamă și de toți membrii familiei.  

Odată cu primii pași spre grădiniță, copilul, pășește într-o lume nouă în care se desprinde cu greu de 
familie, pentru a păși într-o lume nouă, unde copilul începe să capete noi deprinderi și să-și dezvolte noi 
aptitudini, adaptate la vârsta lui.  

Copilul vine la grădiniță cu comportamentul format din familie, cu primele deprinderi ce urmează a 
le îmbogăți pe parcursul vieții de preșcolar.  

În deprinderile și obiceiurile comportamentale ale copilului se vede amprenta familiei. În cazul unei 
familii, normale, cu un ambient călduros și plin de dragoste părintească, copilul se manifestă vioi; deschis 
spre cunoaștere, are curiozități, este prietenos, socializează frumos cu colegii din jur, cu doamna educatoare.  

În cazul când în cadrul familiei avem un mediu neadecvat, cu certuri și scandaluri, unde copilul unde 
copilul vede și aude multe vorbe urâte, vede cum mama sau frații sunt loviți sau chiar el este lovit de către 
unul din părinți, atunci copilul are devieri de comportament și la grădiniță și la școală, răzbunându-se pe 
colegi, așa cum a văzut acasă.  

Acest copil este un copil traumatizat, care va rămâne cu sechele toată viața, pentru că trauma copilăriei 
se ascunde în sufletul său de copil și rămâne și în sufletul adultului de mai târziu, care chiar dacă vrea să 
uite, orice scânteie reînvie trauma prin care adultul a trecut în copilărie.  

Părintele are obligația morală de a-l învăța bunele maniere, până a pleca spre clasele primare, unde 
școala intervine cu noi cunoștințe și aptitudini, pentru a-i dezvolta intelectul, caracterul; de a-l face să 
conștientizeze propriile fapte, de a-l face să înțeleagă ce e bine și ce e rău, de a-l responsabiliza și de a-i 
forma personalitatea adultului și de a-i forma personalitatea adultului de mâine, școala jucând un rol 
important.  

Familiile din ziua de azi caută să recompenseze prin diferite obiecte, jucării, excursii, meritele 
deosebite la învățătură ale copilului, ceea ce nu e rău, dar totul trebuie făcut cu măsură și în limita 
posibilităților, făcându-l pe copil să înțeleagă că a învăța e un lucru bun și necesar, pentru a răzbate în viață 
și în societate.  

Nu trebuie uitat că ceea ce a trăit emoțional în copilărie și ce a învățat în cei șapte ani de acasă pun 
bazele în viața adultului de mâine, care va proceda la fel cu copiii și familia lui.  
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 EDUCATIA IN FAMILIE-CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: STANCIU SINZIANA  
 GRADINITA:”FLOARE DE COLT” BUCURESTI 

 
“Cei sapte ani de acasa”, a devenit deja o expresie mai mult decat cunoscuta in zilele noastre.  
De fapt, cand vorbim despre cei sapte ani de acasa vorbim despre educatie, invatare, mediul familial 

si tot ce este legat de acesta.  
Familia este pionul principal, punctul de plecare si cel mai important in buna crestere si dezvoltare 

armonioasa a copilului.  
Copilul trebuie indrumat, invatat, pregatit pentru intrarea in colectivitate de acasa. Familia trebuie sa 

fie un exemplu, un model pentru copil, acesta imitand chiar fara sa vrea comportamentul celor din familie.  
Pentru a se descurca in cadrul relatiilor sociale un copil trebuie invatat in primul rand bunele maniere, 

regulile de comportare civilizata si nu numai. Putem grupa deprinderile pe care ar trebui sa si le insuseasca 
copiii in primii ani de viata in: deprinderi igienico-sanitare, deprinderi de curatenie, deprinderi de 
comportare civilizata si de politete. Trebuie tinut cont ca avem nevoie de reguli bine insusite si de modele 
positive, pentru a ne atinge scopul propus.  

Copilul trebuie sa stie sa se descurce singur in diverse situatii, sa dobandeasca diferite priceperi si 
abilitati, rutine specifice varstei. Un copil care are cei sapte ani de acasa intotdeauna se va simti mai bine 
in jurul celorlalti, va actiona mai repede si se va putea descurca singur in diferite situatii.  

”Cei sapte ani de acasa’’ reprezinta bagajul educativ cu care copilul va merge mai departe.  
Rolul parintilor este esential in primii ani de viata si nu numai.  
Pentru a-si indepini misiunea si familia trebuie sa tina cont de anumite reguli pe care sa le si transmita 

copilului si mai ales sa le explice pe intelesul sau. Nu in ultimul rand trebuie sa tinem cont de 
particularitatile de varsta ale copiilor.  

Un copil de doi ani nu poate intelege si coopera la fel de bine ca un copil de sapte ani. Intre mama si 
tata si cei care se mai ocupa de educatia copilului trebuie sa existe relatii armonioase, bazate pe incredere. 
Mama si tatal copilului trebuie sa fie mereu pe aceeasi lungime de unda, sa nu existe discordanta intre ce 
afirma unul si celalalt.  

Nesiguranta in familie si opiniile discrepante se vor rasfrange asupra copiilor, ducand la 
comportamente neadecvate atat acasa cat si in colectivitate.  

Dupa varsta de trei ani cand copilul va fi integrat intr-o colectivitate va trebui sa existe o relatie stransa 
intre familie si gradinita, scoala, colaborand si cooperand pentru o buna evolutie a copilului.  

 
Bibliografie: 
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EDUCAȚIA IN ȘCOALA ȘI IN FAMILIE 
 

PROF. STANCIULESCU FLORENTINA 
COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA, TG JIU 

 
Am pornit de la ideea că menirea educaţiei este aceea de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă – omul. 

(Gentil, G. The Reform of Education).  
Problema educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume 

caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi aspiraţii specifice, prin schimbări în toate 
domeniile. Prin investigaţia psihică a copilului său părintele va descoperi imensul lor potenţial şi apoi de a-
l valorifica în opera de formare a unei personalităţi de succes.  

În răgazul de timp petrecut in mijlocul familiei obiectivul principal trebuie să fie al păstrării sănătăţii 
fizice, al creşterii normale şi mai ales al călirii organismului prin mijloace ce trebuie bine cunoscute celor 
ce asigura securitatea fizică a copilului.  

Un bun dobândit şi mult apreciat, câştigat de către copil în primul rând în familie este comportamentul 
moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise, categorice dublat de un permanent respect pentru copilul 
care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit.  

 Stabilirea unui program comun de educaţie în școală şi în familie, fixarea unor sarcini ale educaţiei 
în familie care să susţină, să întărească şi să întregească munca educativă din școală sunt condiţii de 
asigurare a unei unităţi de vederi a școlii şi familiei. De reţinut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă 
o prefigurare certă a celor de mâine; deprinderile şi convingerile creionate acum constituie baza modului 
de acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) 
vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii.  

În scopul formării personalităţii copilului şi găsirii celor mai bune metode de educaţie, s-au organizat 
consfătuiri, întâlniri cu specialişti: medici, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali, profesori, părinţi, 
învăţători, educatori. Au fost prezentate şi s-au dezbătut preocupările psihologilor şi recomandările lor 
expuse în diferite lucrări: J. Piaget, J. Bruner, U. Şchiopu, E. Verza.  

Copilul are nevoie de mult timp până învaţă să se orienteze în această lume complicată. Ajută-l cât 
timp poţi şi cere-i o părere proprie sau un verdict numai când este în stare să-l dea, conform experienţelor 
acumulate şi gradului de maturitate.  

Este necesar să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire (călătorii, excursii, vacanţe, spectacole, 
serbări de familie, manifestări sportive).  

În vederea educării copilului, sunt necesare şi importante anumite cunoştinţe şi calităţi pe care părinţii 
trebuie să le dovedească, ca de exemplu: pricepere, simţul răspunderii, sănătate fizica şi psihică etc.  

 Este foarte important să-ţi protejezi copilul, să-l aperi de primejdii fizice şi sufleteşti, la nevoie chiar 
prin sacrificarea propriilor interese şi cu riscul propriei tale vieţi.  

Pentru a putea realiza acest lucru trebuie să fii bun exemplu pentru copilul tău, să-i transmiţi valorile 
şi normele etice ale societăţii. Să-i dovedeşti că trebuie să trăiască în dragoste şi armonie cu ai săi şi cu toţi 
cunoscuţii familiei. Să trăiască în cinste, în adevăr, cu respectul bunurilor, convingerilor şi al sentimentelor 
altora. Să crească şi să simtă tot timpul comuniunea "mamă - copil - tată". Să-l obişnuieşti să participe la 
activitatea obştească.  

 Pentru o bună educaţie a copilului este necesară conlucrarea familiei cu grădiniţa, iar apoi cu şcoala. 
Apreciem că buna cunoaştere a ceea ce copilul trebuie să primească şi primeşte concret din partea familiei, 
conjugată cu o muncă metodică pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, în condiţiile unei bune colaborări 
permanente dintre familie şi grădiniţă, al unei îndrumări suficiente a familiei reprezintă pârghii de bază în 
munca de formare a preşcolarului.  

 Premisa de la care trebuie să pornească această colaborare este unitatea, comunicarea, continuitatea 
şi competenţa în munca educativă. O cunoaştere suficientă a ambelor părţi este dată de o apropiere cu dublu 
sens familie-grădiniţă, grădiniţă-familie, apropiere care să corespundă interesului celor două instituţii: 
educaţia timpurie pentru viaţă a copiilor.  

 Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul reprezentat de 
familia sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi asigurându-i detenta realizării 
de sine şi a succesului în general. Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil, 
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copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv. Urmarea este, fie o puternică 
motivaţie prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie într-o motivaţie antisocială ca 
expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură, rezultat al frustrărilor 
afective acumulate în primii ani de viaţă.  

Una dintre caracteristicile fundamentale ale curbelor de învăţare este că toate urca foarte repede la 
început şi apoi tot mai încet mai târziu, având deci o accelerare negativă. Aceasta înseamnă că eficacitatea 
acţiunii mediului e foarte mare în primii ani, mică mai târziu şi foarte mică după 25-30 ani când totul devine 
fix şi imuabil, deci familiei îi revine astfel privilegiul de a-şi exercita influenţa de la început.  

Acest privilegiu este dublat de un al doilea: acţiunea familiei nu e numai cea mai timpurie dar multă 
vreme e şi singura având pe deplin monopolul fiind singurul factor de socializare a copilului din perioada 
preşcolară.  

În concluzie, atmosfera afectivă din familie are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării psihice în 
mica copilărie. În primii ani de viaţă copilul răspunde la tot ce se întâmplă în jur prin reacţii emotive care 
vor determina direcţionarea activităţii şi aptitudinilor de mai târziu. Năzuinţele copilului se formează în 
mica copilărie prin exemplul celor din jur. În familie copilul învaţă limbajul şi comportamentul social, îşi 
formează aspiraţii şi idealuri, convingeri şi aptitudini, sentimente, trăsături de voinţă şi caracter.  
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ROLUL FAMILIEI IN FORMAREA COPILULUI 
 

PROF. STANCIULESCU NEOFIT CATALIN 
ȘCOALA GIMNAZIALA VOIEVOD LITOVOI, TG JIU 

 
Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, iar implicarea acestui 

deziderat rezidă în strânsă legătură dintre familie şi mediul educaţional. Acest lucru impune ca părinţii să 
fie parteneri egali în educaţia copilului.  

În condiţiile unei atmosfere familiale echilibrate şi prielnice dezvoltării copilului de vârsta preşcolară, 
familia este în primul rând cadrul existenţei biofizice, al acestei dezvoltări. Un anumit regim igienico - 
sanitar necesar dezvoltării fizice sănătoase şi armonioase înseamnă asigurarea unui program al zilei care să 
respecte ore de somn, alimentare, activităţi, joc, plimbări. Un judicios echilibru al acestora în raport cu 
disponibilităţile copilului preşcolar trebuie să evite suprasolicitarea fizică şi mai ales nervoasă a 
organismului foarte fragil.  

În accepţiunea cea mai largă a termenului, copil bun reprezintă în fapt suma trăsăturilor pozitive 
structurate în dinamica comportamentului: sârguinţă, cinste, iniţiativă creatoare, sociabilitate, politeţe, 
dispoziţie de colaborare etc., după cum părinte bun înseamnă: răbdare, calm, înţelegere, un fond afectiv 
numit în termeni obişnuiţi, dragoste faţă de copil.  

Cultivarea la şcolari a dragostei de bine, de adevăr trebuie să se desfăşoare adaptat vârstei, ca un 
sistem referenţial. De asemenea, trebuie avute în vedere şi unele circumstanţe particulare, printre care cele 
mai de seamă sunt împrejurările concrete ale fiecărei măsuri sau acţiuni cu caracter educativ, considerarea 
educaţiei ca un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurată prin influenţele pe care le exercită 
coabitarea, deprinderile, obiceiurile şi întreaga comportare a tuturor membrilor grupului familial. 
Cultivarea dragostei de bine, de adevăr are nevoie, mai ales, de acţiune şi nu de verbalism, de activitate şi 
nu de dialog, de descoperirea virtuţilor de către copil şi nu de oferire a lor de către părinţi.  

Apropierea copilului de bine (cu semnificaţia de normă de comportare şi nu de ordin ce trebuie 
ascultat) constituie calea spre înţelegerea binelui cu participare şi cu satisfacţiile ce decurg. Interdicţia de a 
nu se juca pe stradă sau pe trotuar cu mingea trebuie să fie înlocuită cu măsuri concrete evidente, creându-
se un alt loc, sau oferindu-i prilejul unor jocuri mai captivante cu participarea directă chiar a părinţilor.  

Mobilizarea progresivă a efortului pentru a săvârşi fapte bune, de laudă, crearea sistematică a unor 
condiţii favorabile dezvăluirii întregului potenţial spiritual reprezintă însăşi logica pedagogică în munca cu 
preşcolarii.  

Participarea efectivă a părinţilor la necazurile copiilor, la evenimentele din viaţa acestora, le dau 
liniştea şi siguranţa. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acţiune; e bine să li se explice 
natura greşelilor săvârşite, gravitatea acestora şi nu să se apeleze la măsuri unilaterale de natură să producă 
blocaje psihice şi dezadaptare socială.  

În directă legătură cu această ultimă precizare menţionăm că dragostea de adevăr nu poate fi cultivată 
de către părinţii care instalează copiilor frica de pedeapsă. De asemenea, să se ştie că drumul spre adevăr 
nu are trepte: este sau nu este adevăr, este ori nu este minciună sfruntată ? 

Nu există adevăruri mici şi adevăruri mari, după cum nu există minciună mică sau mare: nu există 
domenii mărunte şi domenii mari în care se manifestă dragostea de adevăr ori înlocuirea acestuia prin 
neadevăr. Importantă pentru formarea copilului în sensul cultivării şi promovării adevărului este 
consecvenţa între vorba şi fapta adultului, între cele teoretizate şi cele ce-i pot fi concret demonstrate.  

Aceluiaşi cadru educaţional de familie îi sunt proprii şi cultivarea dragostei faţă de frumos, privită ca 
un aspect al pregătirii bunului gust al copilului faţă de îmbrăcăminte, de ţinuta fizică, de cadru al locuinţei, 
precum şi ca frumuseţe în comportare, în relaţiile cu cei din jur. Dragostea de frumos a preşcolarului se va 
întâlni peste ani, cu ordinea, cu curăţenia, cu decenţa în înfăţişarea fizică şi cu demnitatea în comportare, 
au floarea în ghiveciul căruia toarnă zilnic apa, cu grija de a realiza numai lucruri de bună calitate, sub 
aspect fizic, dar şi spiritual.  

Familia şi căminul, convieţuirea şi cadrul convieţuirii laolaltă a părinţilor cu copiii lor, reprezintă 
şcoala primilor ani ai copilului în care trebuie să primească bazele temeinice ale viitoarei sale conştiinţe, 
ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru în epoca maturităţii sale.  
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Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influenţează şi 
modelează persoana umana. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei e atât de 
mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Aceasta este cu deosebire cazul cercetărilor care 
vin dinspre psihanaliza, psihologia socială şi sociologie susţinând că familia este: adevăratul laborator de 
formare a persoanei. Transformarea individului în persoană adică în ;individ cu status social” este întâi de 
toate opera familiei. Sunt două cauze care explică această influenţă a familiei asupra persoanei: una este 
legată de faptul că acţiunea familiei se exercită mai de timpuriu iar a doua de acela că multă vreme familia 
e calea prin care se canalizează oricare altă acţiune de socializare, ea fiind identică cu întreaga lume socială 
a copilului.  

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ.  

Legătura copilului cu familia este, din această cauză, extrem de puternică şi – din multe puncte de 
vedere – de neînlocuit.  

 Rolul părintelui în existenţa copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găseşte forţa 
şi secretul de a lansa pe traiectoria vieţii un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun şi, prin 
aceasta, predispus la o anume fericire.  

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa 
copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele 
precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

În concluzie, greşesc acei părinţi care le interzic copiilor să se "atingă de anumite obiecte" sau să se 
deplaseze cât de mult pot. Tendinţa copilului de a apuca, de a desface piesele unei jucării, de a le pipăi, de 
a le privi, chiar de a le izbi pentru a vedea dacă se sparg sau nu, nu trebuie oprită. Un copil sănătos, bine 
alimentat şi crescut în condiţii igienice, manifestă un activism care trebuie stimulat, dar şi supravegheat şi 
îndrumat. Curiozitatea acută, de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie încurajată. Ea reprezintă germenii 
viitoarei curiozităţi epistemice, a spiritului de observaţie, a extinderii câmpului perceptiv, a capacităţii de a 
analiza, de a compara etc.  

 

2216

 



ROLUL EDUCATIEI IN FAMILIE 
 

PROF. INV. PRSC. STANCOVICI ADELA-OLIVIA 
GRADINITA PP “SF. STELIAN” MOLDOVA NOUA, JUD. CARAS-SEVERIN 

 
 Scoala are un rol important in educatia copiilor, insa cel mai mult conteaza lectiile primite in familie.  
 Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei 
personalitati armonioase.  

 Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara 
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.  

 De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor, 
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata, 
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.  

 De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere 
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte 
elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca 
au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.  

 Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa, 
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor.  

 Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități.  

 Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, 
a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de care părintele are nevoie pentru 
a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159).  

 Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. 
Părintele trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i 
s-ar fi putut întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze agresiv.  

 Pe lângă abilitățile importante pentru “funcția” de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria 
structură de repartizare a responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare procesul 
de creștere și de educare a copilului în familie impun responsabilități precise din partea părinților. Printre 
cele mai importante pot fi menționate următoarele (Irimescu, 2002): 

-asigurarea subzistenței și a educației; 
-educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice; 
-dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, cognitive, tehnice 

și sociale, care au rolul de a facilita securitatea personală și comportamentul autonom; 
-orientarea spre lumea imediată a universului familial, spre comunicarea mai largă, spre societate, în 

așa fel încât copilul să fie pregătit să se confrunte cu marea varietate de situații și poziții sociale care vor 
interveni în viața de adult; 

-transmisia principalelor scopuri sociale, valori culturale care definesc modelul cultural-normativ al 
societății, formarea motivației personale în raport cu scopurile parentale și sociale; 

-dezvoltarea capacității de a întreține raporturi interpersonale și de a răspunde în mod adecvat 
sentimentelor altora; 

-controlul libertății de comportament, limitarea „transgresiunilor” de la normal, corectarea erorilor, 
oferirea unor îndrumări și interpretări.  
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 Totodată, de la începutul vieții, ființa umană are extrem de multe nevoi, care trebuie satisfăcute 
pentru o bună dezvoltare a sa. În ceea ce-l privește pe copil, acesta în prima parte a vieții are efectivă nevoie 
de familie, care să-i ofere dragoste, atenție, să-l îngrijească, etc.  

 Nevoile de bază ale copilului în familie sunt: dragoste și securitate; de experiențe noi, de stimulare; 
nevoia copilului de a fi apreciat și de a-i fi recunoscute capacitățile; nevoia de responsabilități; nevoile de 
bază fiziologice ale copilului.  

 În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care 
vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie 
alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe 
căsnicii etc). În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, 
motiv pentru care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate.  

  
BIBLIOGRAFIE 
1. Mitrofan, I., Mitrofan, N., Familia de A la Z, Mic dictionar al vieții de familie, Editura Științifică, 
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2. Stănciulescu, E., Sociologia educației familiale, vol. I, Editura Polirom, Iași, 1998 
 

2218

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 

 

EDUCATOARE: STANCU LAURENȚIA 
  

 Politețea este ,,ceva” ce se învață. Și se învață ușor. Primele reguli de politețe le 

învațăm de la părinți și bunici. Apoi, învățăm de la doamna educatoare, de la doamna 

învătătoare și de la toți profesorii noștri.  

  

 Pornind de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, 

să citească şi să calculeze, ci şi la învăţarea felului cum să se comporte cu persoanele din 

jur, am ales ca este foarte important să punem bazele unui comportament adecvat. Oameni 

din jur ne dau sfaturi, soluția este: POLITEȚEA.  

 

 Scop principal este promovarea unui dialog şi a unei comunicări între copiii din 

grădiniţă şi a unui comportament civilizat. Sunt copii bine crescuţi, care ştiu să se poarte şi 

să vorbească frumos, în preajma cărora este o plăcere să te afli.  

 

 Cei care nu şi-au însuşit de mici un comportament adecvat vârstei, vor fi respinşi de 

colegi, vor deveni răi şi se vor afla în permanent conflict cu cei din jurul lor.  

 

 Pentru a nu face parte dintre aceştia, învăţăm să ne purtăm civilizat, fapt ce reprezintă 

o carte de vizită cu care vom deschide mai uşor uşile bunăvoinţei celorlalţi.  

 

 A avea ,,cei șapte ani de acasă” înseamnă a ne comporta respectuos și cu bună-cuviință 

în tot timpul zilei, în orice situație, cu toată lumea: cu părinții, cu profesorii, cu colegii, cu 

prietenii, cu vecinii etc.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: STANCU LIGIA LUMINITA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIANA 

 LOCALITATEA POIANA, JUD. DÂMBOVIȚA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii 
pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de 
trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât 
urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Dacă unui copil 
familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de 
neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va 
apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi 
arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l 
înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi 
dorinţelor sale. Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, 
prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul 
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Procesul educativ al copilului trebuie condus cu 
grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de 
timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte 
capacitatea de înţelegere. În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de 
participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de 
viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore 
ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. După ce ajunge la vârsta 
preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi 
chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care 
au scăpat până la această vârstă şi săl ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme. „Cei 7 ani 
de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – OM. Aceasta este 
perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu 
un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, 
aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează 
părinţii.  
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SĂ CLĂDIM ÎMPREUNĂ CEI 7 ANI... DE-ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR STANCULEȚU JANINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA M. DRUMEȘ BALȘ, JUDEȚUL OLT 

 
,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, 
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". ( ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. Cu toate acestea, părintele trebuie să-și facă timp pentru 
copilul său, căci educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să scrie, să citească și să calculeze, ci 
trebuie să învețe și cum să se comporte cu ceilalți, iar asta e răspunderea familiei. Copilul trebuie obișnuit 
de mic cu bunele maniere, cheia către succesul lui social.  

 Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va simți mai confortabil în prezența 
celorlalți decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obișnui 
cu bunele maniere este ca părinții să fie un bun model pentru el. Copilul trebuie să învețe lucrurile simple 
încă de la vârste fragede: să salute, să spună "te rog" și "mulțumesc". Dar buna creștere nu trebuie să se 
oprească aici.  

 Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere și chiar într-o discuție cu 
un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate și îl învață ce înseamnă 
respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect. Așadar, cum îl înveți bunele maniere? 

 A-l învăța pe cel mic bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp. Iată câteva ,,sfaturi” 
în acest sens: 

• Chiar dacă a greșit de câteva ori, nu te grăbi să tragi concluzia că este prost crescut sau că tu ai uitat 
ceva foarte important. Este posibil să aiba nevoie doar de una doua lecții de bune maniere pentru ca 
problema să se rezolve.  

• Explică-i clar și învață-l ce anume trebuie să facă sau nu.  
• Dacă cel mic își exprimă sentimentele folosind expresii sau atitudini mai puțin politicoase, nu i-o 

reteza scurt, ci încearcă să reformulezi.  
• Fii înțelegător și acceptă-i greșelile. Amintește-ți că nu este încă suficient de matur pentru a ști bine 

cum trebuie să se comporte în anumite situații. Și noi, adulții, greșim adeseori.. .  
• Educația se face doar acasă, cu discreție, în familie. Nu îi ține prelegeri și nu îl critica în public, nu 

îl umili și nu îl jigni față de străini, chiar dacă greșeala a fost destul de mare. A-i face lui o scenă de față cu 
alții dovedește că nici tu nu ai prea fost atent la lecțiile de bune maniere.  

• Fii consecvent. L-ai învățat de la doi ani să spună "te rog" și "mulțumesc"? La 6 ani este evident că 
ar trebui să le folosească.  

• Oricum, procesul de educație nu se oprește la o anumită vârstă. Nu e niciodată prea târziu ca să 
învețe ceva 

• Pana la 3 ani, chiar dacă cel mic este năzuros, obraznic sau supărăcios, nu trebuie să confunzi 
comportamentul lui cu lipsa de maniere - este o etapă firească a dezvoltării sale. Pana la această vârstă nu 
te aștepta să cunoască și să respecte mai mult de una - două reguli de politețe. Desigur, nu este prea devreme 
să îl înveți să utilizeze formule ca "te rog", "mulțumesc", "bună ziua", "la revedere". Încurajează-l să le 
folosească nu doar cu străinii, ci și în familie.  

•  Între 3 si 5 ani, cu puțină creativitate, îl poți ajuta pe micuțul tău de să înțeleagă de ce unele lucruri 
trebuie făcute într-un anume fel. Joaca este cel mai simplu mod. Inventează jocuri în care el să fie actorul 
principal. Propune-i să fie gazdă și tu musafir. Va învăța cum să își trateze invitații: să le servească 
prajiturele sau, pur și simplu, să poarte o conversație politicoasă. Găsește și alte situații în care el să aivă 
diverse roluri: poate fi vânzător sau cumpărător într-un magazin, poate fi patron sau angajat, șofer sau 
prietenul unei persoane importante pe care el o admiră.  

•  El se va distra, iar tu îți vei atinge scopul: cu fiecare rol jucat, micuțul va deveni tot mai conștient 
de modul în care acțiunile și cuvintele sale afectează sentimentele celor din jur.  
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• Între 5 si 7 ani, odată ce încep să meargă la grădiniță, cei mici devin tot mai independenți. Pentru 
că nu vei fi tot timpul alături de el, va trebui să îi dezvolți mai mult capacitatea de a comunica cu cei din 
colectivitate, copii și adulți. Acum ar trebui să cunoască și să respecte manierele de baza la masă, să poarte 
o conversație cu adulții, să știe cum să facă și cum să primească un compliment.  

•  De acum înainte va participa mai activ la reuniunile de familie, la vizite, la aniversari. Poți începe 
să îi supraveghezi intervențiile în discuții și să îi explici că este politicos să îl lase pe celălalt să termine ce 
are de spus. Folosește-te de exemple din viața de zi cu zi, de la gradiniță, de pe stradă. Când greșește, atrage-
i atenția și amintește-i ce are de facut.  

• Intre 8 si 10 ani, este vârsta la care cei "7 ani de acasă" trebuie să se fixeze definitiv în 
comportamentul copilului. Metoda pe care o poți folosi este cea clasică, adică a unei continue repetiții. 
Dacă până acum i-ai mai trecut, uneori, cu vederea lipsa de bună cuviință, acum a venit momentul când 
trebuie să fii mai categoric. În unele cazuri poți recurge chiar la mici pedepse (îi interzici, de exemplu, 
televizorul, nu îl mai lași să iasă afară la joacă cu prietenii, etc. ).  

•  De asemenea, dacă într-o anumită împrejurare s-a comportat ireproșabil, merită o recompensă cât 
de mică. Dacă a greșit, nu îl critica de față cu alte persoane străine. La această vârstă se simte foarte stanjenit 
dacă i se face morala în public și va avea tendința să procedeze exact pe dos. Continuă să îi cultivi respectul 
pentru cei din jur 

• Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea 
profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea.  

 
Bibliografie: 
1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
2. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE ÎN PRIMII ANI DE VIAȚĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR STANEA ALINA MIRELA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ 

 
De expresia ”cei 7 ani de acasă” a auzit toată lumea și, în ultima perioadă este folosită tot mai des, 

în special în sens negativ. Dar contează sau nu educația primită acasă de un copil? Toată lumea spune că 
da, însă părinții sunt efectiv speriați de această responsabilitate, pentru că nu știu cum să procedeze pentru 
a-l crește corect pe cel mic.  

Această expresie definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este 
considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

Modelarea şi stimularea comportamentului copilului se referă, de fapt, la pătrunderea în structurile 
etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât să facă impresie, nefiind motivate 
de o convingere interioară.  

În primul rând, familia este una din cele mai vechi forme de comunitate umană, ce asigură menţinerea 
continuităţii biologice şi culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul 
siguranţei, iar rolul acesteia nu se mai poate rezuma doar la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil şi la 
supravegherea acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului.  
 De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură, este 
oglinda primilor ani petrecuţi în familie.  

În al doilea rând, familia este prima şcoală a copilului, iar contribuţia pe care o are poate favoriza sau 
îngreuna activitatea şcolii. Astfel, familia îi dă copilului primele informaţii despre lumea înconjurătoare, 
primele norme şi reguli de conduită, dar şi mediul propice necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului 
sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă 
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.  

Zece reguli esențiale în educația și creșterea copilului până la 7 ani ar fi următoarele: 
1. Să fie învățat sa se poarte frumos 
2. Să se stabilească și să se impună reguli și limite în comportamentul copilului 
3. Să se comunice cât mai mult cu el  
4. Să fie învățat să iubească lectura și cărțile 
5. Să fie lăsat să se bucure de copilărie  
6. Să nu se abuzeze în niciun fel de copil  
7. Să fie învățat să își exprime emoții și sentimente 
8. Să fie învățat să se spună mereu adevărul 
9. Să se petreacă cât mai mult timp cu micuțul de către părinți 
10. Să fie iubit necondiționat și să i se arate zilnic asta 
Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.  
Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au 

rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.  
 Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani de-

acasă”.  
Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le 

învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.  
De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe 

pe copii (oriunde şi oricând) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la 
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce 
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm 
prietenii? etc.  

Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de acasă.  
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În concluzie, putem admite că familia are un rol important în conturarea personalităţii, având în 
vedere faptul că educaţia oferită de familie reprezintă factorul principal în dezvoltarea copilului.  

 
BIBLIOGRAFIE  
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4. Tîrcovnicu, Victor (1975). Pedagogie generala, București, Editura Facla.  
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FAMILIA SI EDUCATIA 
 

 PROF. STANEAN LIANA OANA 
 
Când vorbim despre cei sapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 
Familia este cea care isi pune amprenta aspra educatiei propriului copil. Fara familie scoala, societatea in 
general sunt neputincioase.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţi, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care părinţi o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric 
obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani 
de-acasă”.  

 Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină o 
conversaţie, sa îşi aşteapte rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor 
jocurilor specifice vârstei lui.  

Înţelegerea normelor sociale O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli 
nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, 
spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor 
noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor 
de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Surse : www.desrecopii.com 
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EDUCATIA IN FAMILIE & ŞCOALA PĂRINŢILOR 
 

 PROF. STANICA CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 

  
Pentru a veni în ajutorul părinților, am desfășurat în școala noastră un proiect educațional denumit ” 

Alături de copilul meu”:  
 
1.1 Justificarea proiectului 
Context (Ce situaţie, nevoie din comunitate a determinat elaborarea acestui proiect) 
 Având în vedere modificările survenite în ultimii ani în scoala românească se constată că părinţii 

întâmpină probleme în educarea copiilor Părinţii trebuie să ştie cum să-şi educe şi să-şi ajute copiii, în 
orice situaţie. Au probleme, dar nu au curajul sa spuna, ori nu-şi dau seama că au probleme.  

 Şedinţele cu părinţii organizate de cadrele didactice au doar rol de informare, părinţii nu ştiu să 
folosească informaţiile în beneficiul copiilor. Când sunt chestionaţi, fie oral, fie scris, răspund cu teamă, 
nu sunt sinceri sau nu ştiu să răspundă. Avem o colaborare excelentă cu părinţii, dar unilaterală: feed-
back-ul nu se realizează, sunt foarte buni executanţi, vor să ajute, se implică, dar nu ştiu „cum” şi „când” 
să facă ceea ce este potrivit unei situaţii. În societatea în care trăim se pune din ce în ce mai mare accent 
pe conceptul de educaţie permanentă, astfel educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate.  

 Familia este primul initiator socio-cultural al copilului, iar scoala constituie experienta de viata a 
acestuia in societate.  

 Prin proiectul de educatie parentala “Alături de copilul meu -Scoala parintilor” incercăm sa ne 
apropiem, in special, de parintii copiilor vulnerabili, sa-i ajutam sa depaseasca unele momente 
nefavorabile din viata lor si mai ales, să-i invatam cum ar putea sa rezolve unele probleme legate de 
educatia copiilor. In felul acesta, copiii vor evita abandonul scolar, isi vor imbunatati rezultatele şcolare 
sau le vor mentine pe cele actuale, vor dezvolta atitudini civice si se vor integra in cadrul colectivelor.  

Relevanţă (De ce este necesara implementarea proiectului? Cum răspunde la nevoile grupurilor 
vulnerabile?) 

 Părinţii sunt preocupati în a-şi clarifica şi înţelege importanta educaţiei in familie şi a colaborarii 
cu şcoala ca parteneri, constientizand deopotriva necesitatea coerentei influentelor educative ale tuturor 
factorilor care actioneaza asupra copiilor. Acest parteneriat işi propune să dezvolte cat mai eficient 
legatura parinte-educator: intalniri lunare, afisarea lucrarilor copiilor, evaluari periodice, participarea la 
activitati demonstrative, procurare de material informational necesar proiectelor tematice, activitati 
optionale, activitati extracurriculare, serbari, evenimente socio-culturale, email-uri cu materialele 
informative si educative trimise de invatatoare.  

 Chestionarele aplicate si discutiile periodice individuale/de grup din anii trecuti au evidentiat 
diversitatea parerilor parintilor legate de stabilirea unor reguli si limite in comportamentul propriilor 
copii. Actiunile derulate ne-au intarit convingerea ca fara stabilirea unui sistem unitar de cerinte in scoala 
si in familie, colaborarea dintre cei doi factori educationali ar ramane fara rezultatele scontate.  

Valoarea adăugată (Cum poate contribui proiectul la rezolvarea nevoilor/situaţiei identificate? Ce 
plus valoare aduce?) 

Cunoaşterea de catre parinti unor metode şi procedee pentru a preveni agresivitatea sau purtarile 
negative ale copiilor; 

Descoperirea de către părinţi a tipului de părinte pe care îl reprezintă, autocunoaşterea părinţilor; 
Dialogul deschis între părinţi despre subiecte tabu privind climatul familial.  
Constientizarea necesitatii derularii acestui proiect de parteneriat intre scoala si parinti 

 
1.2 Scop şi obiective 
Scopul proiectului (avand in vedere situatia / nevoia/ problema identificata, precizati intr-o fraza 

scopul proiectului) 
Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii 
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Obiectivele proiectului (enumerati maxim 3 obiective - pasii care conduc la atingerea scopului. 

Acestea se vor corela cu activitatile de la 3. 3. ) 
 Obiectiv (SMART) 
O1 Imbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare in cadrul familiei, îndeosebi cu familii în 

situaţii de criză; 
 

O2 Conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, 
încrederea în forţele proprii; 
 

O3 Existenta unui consens intre parinti referitor la stabilirea, aplicarea si respectarea unor reguli de 
comportament ale copilului 

 
1.3 Planul de activităţi al proiectului (cum se va derula activitatea, cine va participa activ si 

va beneficia, cand se va derula – periodicitate, ziua, ora si unde) 
 

 Denumire Activitate Scurta descrierea a activitatii Perioada de 
derulare 

Obiectivul 1 va fi atins prin urmatoarele activitati: 
A1 Prezentarea 

programului 
Stabilirea întâlnirilor cu parintii - planificarea 
activităților 

 

A2 Meseria de parinte Activitati teoretice si practice asupra educatiei 
parentale Sunt prezentate materiale, PPT+uri, 
pliante, filmuleţe educaţionale pregatite de 
formatori pentru parintii cuprinsi in proiect-  

 

A3 Idei de educatie Activitati pentru promovarea unor schimbari în 
mentalitatea tradiţionala în raport cu pozitia 
copilului în familie si in vederea dezvoltarii unor 
atitudini stimulative si suportive în rândul 
părinţilor sau bunicilor. -  

 

Obiectivul 2 va fi atins prin urmatoarele activitati: 
A4 Alaturi de scoala 

pentru copilul meu 
Dialogul deschis între părinţi despre subiecte 
tabu privind climatul familial.  
Realizarea schimbului de opinii parinti – cadre 
didactice in ceea ce priveste necesitatea unui 
mediu educativ sanatos; 

 
 

A5 Impreuna pentru 
copiii nostri 

Intalnirea cu asistentul social si psihologul 
scolar in vederea unei informari corecte pe tema 
educatiei parentale- 

 

Obiectivul 3 va fi atins prin urmatoarele activitati: 
A7 Drepturi si indatoriri 

in familia mea 
Stabilirea regulilor, drepturilor si indatoririlor 
din cadrul familiei, pentru activitatea zilnica a 
copilului ce vor fi respectate de ambele parti-  

 

A8 Impact Discutii asupra desfasurarii proiectului    
Echipa si parteneri. (Prezentati succint echipa de proiect si responsabilitatile in derularea 

activitatilor; prezentati organizatiile partenere comunitare si contributia acestora / rolul lor) 
 

1.4  Grup tinta (va rugam transmiteti lista initiala a beneficiarilor odata cu proiectul)  
- 15 parinti ai elevilor vulnerabili din clasele I-IV 
- 15 parinti ai elevilor vulnerabili din clasele V-VIII 

1.5 Rezultate asteptate ca urmare a proiectului (cantitative si calitative) 
30 de parinti ai elevilor vulnerabili din clasele I-VIII vor invata sa adopte un stil pozitiv de 

relationare cu copiii si familia pana la sfarsitul proiectului 

2227

 



30 de parinti vor asimila cunostinte temeinice asupra educatiei parentale  
30 de elevi vor avea rezultate mai bune la invatatura sau le vor mentine pe cele actuale/ vor evita 

abandonul scolar, vor avea un comportament adecvat, prin aplicarea cunostintelor in educatie parentala 
dobandite de catre parinti in cadrul proiectului 

 
4. EVALUAREA PROIECTULUI 
4. 1 Impact si sustenabilitate (Ce schimbari se vor produce asupra grupului tinta ca urmare a 

implementarii proiectului?  
- Parintii participanti in proiect vor invata si vor constientiza importanta educatiei parentale corecte 

– 95 % 
- Copiii parintilor participanti in proiect vor avea rezultate mai bune la invatatura sau le vor mentine 

pe cele actuale/ vor evita abandonul scolar, vor dezvolta atitudini si comportamente civice, prin 
cunostintele in educatie parentala dobandite de catre parinti in cadrul proiectului 85% 

- Parintii vor invata sa aleaga cele mai eficiente metode in educatia copiilor 80% 
- Atragerea parintilor către activităţi practice si teoretice din proiectelor initiate de catre scoala 70 

% 
- Consolidarea relaţiilor familie-şcoală-comunitate 90 %  
- Diminuarea problemelor de comportament ale elevilor de tipul atenţiei deficitare, agresivităţii, 

violenţei; 75 % 
- Elaborarea unor brosuri de bune practici care se vor folosi in activităţile instructiv-educative.  
 Activitatile vor continua prin implementarea unor proiecte in anii scolari urmatori, prin 

participarea voluntara a cadrelor didactice si a parintilor.  
4. 2 Metode de evaluare si monitorizare (instrumente prin care culegeti date si informatii despre 

progres si impact) 
- evaluare initiala – aplicarea unor chestionare pe temele propuse 
- fotografii din timpul activitatilor 
- Liste cu parintii participanţi; 
- Intalniri ale grupurilor de initiativa/ minuta  
- Realizarea unor pliante, afise/ postere 
- Chestionare aplicate si discutii asupra acestora 
- Participarea parintilor alaturi de copiii lor la viitoare proiecte educationale organizate de catre 

scoala; 
- Realizarea unor brosuri de bune practici pentru parintii din proiect si pentru alti parinti aflati in 

dificultate.  
 
5. BUGETUL PROIECTULUI 
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 IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ... ” 
 

 PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR STANICA LUIZA VERONICA  
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PHOENIX”, CRAIOVA 

 
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia ecesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă 
frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu 
să deţină rolul principal.  

Familia este o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi 
responsabilitate. Sunt prea multe lucruri de spus despre educaţia copiilor şi nu ne vom opri decât la câteva 
aspecte legate de educaţia creştină.  

Fiecare părinte poate descoperi noi şi noi moduri de a-i apropia pe copii de cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de credinţă, în care să simtă cât de 
importantă este pentru părinţii lor legătura cu Dumnezeu.  

Dacă îi vor vedea rugându-se, vor spune şi ei cu bucurie rugăciunile pe care le-au învăţat atât acasă, 
cât și la grădiniță/școală!Văzând că părinţii merg la biserică nu numai de Paşti şi de Crăciun, ci în fiecare 
Duminică şi sărbătoare, şi chiar şi când nu este slujbă, copiii vor iubi casa Domnului şi se vor simţi acasă 
în ea.  

Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să imite, să 
copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită tinerii de astăzi sunt 
exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă.  

Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau un cântăreţ care duce o viaţă curată, care are un mesaj 
bun, folositor pentru oameni. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt oameni plini de patimi, plini de 
vicii. Chiar dacă o bună parte dintre aceştia nu ezită să pomenească Numele lui Dumnezeu în interviuri sau 
cu alte prilejuri asemănătoare, nu o fac decât din superstiţie sau pentru a fi pe placul admiratorilor. Tinerilor 
trebuie să li se prezinte şi altfel de modele. Pentru orice creştin modelul este Hristos şi fiecare trebuie să fie 
conştient de acest adevăr. Dar e destul de greu ca un tânăr să-L aleagă ca model pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu.  

Mult mai uşor se vor apropia tinerii de sfinţi, care sunt prietenii lui Dumnezeu, care Îl oglindesc pe 
Dumnezeu. Cunoaşterea vieţilor sfinţilor are de aceea un rol foarte important în formarea personalităţii 
tinerilor.  

Văzând cum sfinţii, oameni ca ei fiind, au ales lupta cu ispitele acestei lumi, netemându-se de nici un 
fel de chinuri, tinerii vor vedea un cu totul alt model de viaţă. Vor înţelege că ispitele care vin din toate 
părţile se pot respinge cu ajutorul lui Dumnezeu.  

Unii părinţi le citesc copiilor din vieţile sfinţilor când sunt mici, şi uneori ei le confundă cu poveştile. 
Când cresc mai mari, şi vor să se rupă de lumea poveştilor, ei încep să nu mai creadă nici faptele descrise 
în vieţile sfinţilor.  

Dar copiilor trebuie să li se explice că minunile au fost şi sunt reale, că Hristos Fiul lui Dumnezeu a 
făcut toate cele descrise de Evanghelie. Că ucenicii Săi şi urmaşii acestora au făcut o mulţime de minuni 
pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu. Minuni care nu sunt altceva decât semne ale dragostei lui 
Dumnezeu.  

Sărbătoarea Crăciunului şi a Paştelui sunt cele mai importante momente din viaţa oricărui copil 
creştin. Atenţia părinţilor trebuie să fie îndreptată în a-i ajuta pe copii să trăiască bucuria Naşterii şi Învierii 
Domnului. Mari greşeli fac părinţii care, creştini cu numele, dar păgâni cu faptele, transformă cele două 
sărbători religioase în simple momente de oferire a darurilor. Venirea „iepuraşului“, de exemplu, care nu 
are nimic în comun cu sărbătoarea Paştelui. Cei mai mulţi copii sunt dornici să vină Moș Crăciun și 
„iepuraşul“și mai puțin, Ziua de Crăciun și Ziua Învierii. Peste ani şi ani, când vor avea nevoie de ajutorul 
Celui Înviat, nu vor şti să îl ceară; s-au obişnuit prea mult cu prezenţa „iepuraşilor“, cu cadouri și daruri din 
ce în ce mai diversificate, în fucție de vârstă.  

Sigur că nu trebuie să ne lipsim copiii de asocierea bucuriilor materiale, trupeşti, cu marile bucurii 
spirituale, dar nu trebuie răsturnată cu nici un chip ierarhia valorilor! 

Un alt prilej de poticnire pentru tineri este părerea că, deşi sfinţii au dus cu secole în urmă o viaţă 
curată, că I-au slujit lui Dumnezeu cu toată fiinţa lor, în zilele noastre nimeni nu mai duce o viaţă de 

2229

 



sfinţenie; dar această părere nu corespunde realităţii! În clipa în care lumea va fi lipsită de sfinţi, va veni 
sfârşitul, însă până la acest sfârşit, Duhul Sfânt are şi va avea în fiecare vreme oameni care Îl cheamă şi la 
care vine.  

E bine ca tinerii să cunoască măcar câteva din vieţile oamenilor aleşi pe care i-a avut Biserica în 
vremea noastră. Părinţi îmbunătăţiţi care au dobândit rugăciunea neîncetată, mari duhovnici, mari asceţi, 
unii chiar făcători de minuni şi care au lăsat sfinte moaşte.  

Să cunoască tinerii marea jertfă pe care a dat-o Biserica Ortodoxă în prigoana comunistă din: 
România, Rusia, Serbia, Bulgaria. Zeci de mii de preoţi, sute de mii de credincioşi care au fost torturaţi în 
fel şi chip şi care au murit în închisori, şi nu numai acolo, pentru că nu au vrut să se lepede de Dumnezeu. 
Să cunoască tinerii cum alţii la vârsta lor în loc de desfătări au avut parte numai de cruce pentru a dobândi 
Împărăţia cerurilor.  

Biserica are modele pe care să le ofere tinerilor; mai precis, Biserica este singura care poate oferi 
adevăratele modele, chiar de la cele văzute sau auzite, pictura, icoanele, cântările, toaca, veşmintele şi 
gesturile preoților/monahilor, până la cele de taină, cum ar fi liniştea sufletească şi pacea sfântă, toate 
acestea rămân în inimile lor pentru totdeauna şi vor lucra în taină. Dacă primii îndrumători în ale rugăciunii 
sunt părinţii sau bunicii, şi copiii sunt deprinşi de mici cu rugăciunea, aceasta devine în timp din ce în ce 
mai profundă.  

Nu lipsite de importanţă sunt chipurile de eroi pe care le arată istoria. Astăzi, când vrăjmaşul porneşte 
atâta dezbinare între neamuri şi pe de altă parte este propovăduită renunţarea la dragostea de neam în numele 
unui universalism îndoielnic, părinţii sunt datori a le cultiva copiilor respectul faţă de eroii neamului. Eroi 
pe care Biserica îi pomeneşte cu mare cinste. Tinerii pot afla în aceşti eroi, modele de sacrificiu pentru 
binele oamenilor, de renunţare la o viaţă egoistă, pentru o viaţă închinată semenilor.  

Eroii neamului pot fi cinstiţi, dar sfinţii, prin puterea lor duhovnicească, pot fi prezenţe reale în vieţile 
tinerilor. Deşi nevăzuţi, ajutorul lor este mare. În special sfântul al cărui nume copilul l-a primit la Botez, 
trebuie să fie chemat în rugăciune de către acesta, căci îi poartă de grijă şi îl ajută atunci când nici un ajutor 
pământesc nu îi poate fi de folos! 

Înainte însă de a-i cunoaşte pe eroii neamului şi pe sfinţi, pe de o parte, sau pe idolii muzicii, filmului, 
modei, sau pe şi mai periculoasele „staruri“ ale culturii fără Dumnezeu, pe de altă parte, copilul are mai 
întâi ca modele două persoane care îl ajută să facă primii paşi în viaţă: părinţii. Ar fi bine dacă părinţii şi-
ar da seama cât de mult înseamnă pilda proprie pentru copiii lor. Se ştie că orice copil are tendinţa să copieze 
anumite manifestări pe care le vede la părinţii săi. S-a observat cât de mult modelează exemplul părinţilor 
caracterul copiilor, chiar dacă lucrul acesta devine evident abia când copiii sunt adulţi.  

Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii, pentru că aceasta nu durează 
doar o zi, o săptămână sau un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de probleme, de 
necazuri, de provocări ale vieţii și la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând aproape tot (cu 
lux de amănunte)! 

N-o poţi scoate la capăt încercând să ascunzi de copil ce ai în suflet. Doar atunci când în centrul vieţii 
părinţilor stă Dumnezeu, şi când părinţii trăiesc ştiind că Dumnezeu îi vede în tot ceea ce fac, inimile 
copiilor nu au de ce să se smintească. Numai atunci crucea de a fi model devine prilej de bucurie, prilej de 
împlinire.  

Nu există handicap pe care părinţii să nu îl poată depăşi. Nu există cădere oricât de mare din care 
părinţii să nu se poată ridica, devenind modele bune pentru copiii lor.  

Important este să aibă credinţă în Dumnezeu, să se căiască pentru păcatele lor şi să alerge să ia 
dezlegare de păcate prin Taina Spovedaniei. Rolul unui duhovnic bun, care să sfătuiască şi să mustre, care 
să dea binecuvântare pentru săvârşirea unor fapte importante, este de neînlocuit.  

În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune că există un demon al muncii exagerate care 
îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își agonisească cât mai multe) pentru a-l îndepărta de viaţa 
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duhovnicească. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică, vindecând 
lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia.  

Numai cu multă străduinţă şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele, putem cunoaşte bucuria 
mărturisită de Proroc: „Iată, eu şi fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu“ (Isaia 8, 18).  

 
BIBLIOGRAFIE 
*Cum să ne creștem copiii?, Danion Vasile, Editura Sophia, București, 2012  
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EDUCAȚIA PRIMITA IN SANUL FAMILIEI 
 

PROF. STANILA ANA-MARIA 
LICEUL „PREDA BUZESCU”, BERBEȘTI 

 
Educația se face la școală dar mai ales acasă. Din acest punct de vedere, părinții trebuie să țină pasul 

cu tehnicile moderne de educare, factor important în susținerea copilului în programul educațional și 
integrarea socială a acestuia.  

Există mulți părinți, din păcate - care consideră că educația copiilor este datoria exclusivă a școlii. 
Acasă este însă locul unde se pun cărămizile temeliei educației solide a copilului. Studiile recente arată: 
copiii părinților implicați în educația lor de acasă - sunt mult mai motivați să obțină rezultate bune 
și au o atitudine pozitivă vis-a-vis de școală și procesul educațional, iar ulterior se bucură de mai mult 
succes în viață.  

Misiunea de educare a copiilor nu se afla doar în mâinile școlii. Părinții trebuie să înteleagă că, chiar 
și înainte de grădiniță, exista o școală numită acasă, locul în care copilul învață etica de bază și conduita 
primară de viață.  

Părinții își doresc cadre didactice de calitate care să educe și să ghideze copilul către scoli superioare 
și ulterior, către succes în viață. Atenția și importanta pe care o dau părinții instituțiilor de învățământ este 
deci de înțeles. Realitatea este însă aceea că majoritatea părinților fac prea putin pentru a contribui la 
succesul școlar al copilului. Parinții trebuie să realizeze că ei sunt cei care împart cu profesorul succesul 
sau insuccesul copilului la școală.  

Totul începe de la părinți și se bazează pe maniera de educație pe care o abordează acasă începând cu 
cea mai fragedă vârstă. Este extrem de important ca educația de acasă să debuteze de timpuriu prin 
cărtilcele și jocuri sau jucării inteligente și educaționale.  

Implicarea familiei în educarea copiilor tebuie să se realizeze pe tot parcursul vieții și în toate 
etaplele importante ale dezvoltării neuro-psihice și emoționale. De exemplu, la adolescență, este 
important ca parinții să discute cu copilul acasă despre chestiunile actuale politice și sociale care au loc în 
societate, pentru că aceste discuții sunt extrem de importante în procesul de a întelege cum funcționează 
societatea dar contribuie și la educarea, din familie, a adolescentului ce va deveni curând adult. Studiile 
arată că acești copii ai căror parinți îi implică în astfel de discuții sunt mult mai motivați să își continue 
educația, au rezultate academice mai bune și reușesc să își gestioneze mai bine timpul în folosul 
procesului educațional.  

Uneori, parinții nu posedă cunoștințele necesare pentru a-i ajuta pe copiii lor la teme. Există, de 
asemenea, cazuri în care părinții sunt prea ocupați pentru a-și mai învăța copiii. În acest sens, multe școli 
și licee au programe și activități care îi includ pe elevi, precum și pe părinții lor într-o experiență utilă de 
învățare.  

În concluzie, timpurile schimbându-se, tehnicile de educare a copiilor s-au schimbat. Asigurarea 
succesului academic al unui copil nu reprezintă doar datoria cadrelor didactice și a instituțiilor de 
învățământ. Părinții ar trebui să se implice în întregul proces al educației prin insuflarea, în primul rând, a 
valorilor morale și de bună-creștere și, în al doilea rând, în consolidarea cunoștințelor.  
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IMPORTANŢA CELOR 
 ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF. INV. PRIMAR STANOAE ELENA, 

 LICEUL TEHNOLOGIC ”ION CREANGA” PIPIRIG 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine).  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
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Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR:  
STANOIU NICOLETA GIORGIANA 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 PESTEANA-JIU,  
COMUNA BALTENI 

  
 Cea mai importantă educaţie a unui copil are loc în interiorul familiei. Primele reguli de politeţe le 

învăţăm de la părinţi şi bunici. Apoi, învăţăm de la doamna educatoare, de la doamna învăţătoare şi de la 
toţi profesorii noştri. Toţi aceşti oameni din jurul nostru ne dau sfaturi. Şi noi le dăm mai departe copiilor 
noştri.  

Disciplina şi educaţia copilului reprezintă cartea de vizită a oricărui părinte.  
Vreţi să aveţi un copil care să se poarte civilizat, trebuie în primul rând să ţineţi cont de faptul că 

spontaneitatea, energia şi impulsivitatea le influenţează acţiunile şi cuvintele. De asemenea, mulţi copii 
preiau cuvinte sau acţiuni de la oamenii din jur. De aceea este bine să acordaţi o atenţie deosebită inclusiv 
manierelor dvs. şi anturajului.  

Primii paşi în învăţarea codului bunelor maniere pentru copii: 
Bunele maniere sunt mai puţin întâlnite la copiii sub vârsta de 7 ani, pentru că, de cele mai multe ori, 

le este greu să îşi imagineze că lumea nu se învârte în jurul lor. Însă educaţia în acest sens ar trebui să 
înceapă de la o vârstă fragedă, 2-3 ani, când copilul înţelege şi face conexiuni între ceea ce se desfăşoară în 
jurul lui.  

Primele maniere se pot învăţa chiar prin joacă. Pornind de la faptul că cei mici întind jucăriile către 
părinţii lor, este bine să le mulţumiţi de fiecare dată când le luaţi. Aşa vor deprinde acest obicei de a mulţumi 
când primesc ceva. Un alt pas pe care nu trebuie să-l uitaţi când vă învăţaţi micuţii codul bunelor maniere 
este acela de a împărţi jucăriile lui cu ceilalţi parteneri de joacă. Acest lucru ar trebui să se realizeze de la 
o vârstă cât mai mică, pentru că în acest fel vă veţi obişnui copilul cu ideea că este în regulă să-şi împartă 
jucăriile, chiar dacă sunt momente când nu primeşte nimic în schimb.  

Nu uitaţi să stabiliţi reguli şi limite, care trebuie să fie respectate! 
Încă de când sunt în faşă este important să le impuneţi câteva reguli. Aşa cum mereu aţi decis ca nu 

îl ţineţi prea mult în braţe pentru a nu se obişnui, că nu va adormi în patul dvs. pentru a nu-şi face un obicei 
din asta, este la fel de important ca şi atunci când creşte să fiţi pe poziţie cu regulile şi limitele. Numai că 
de data aceasta ele nu mai trebuie să fie tacite, ci verbalizate şi clarificate.  

Mai jos aveţi câteva dintre cele mai importante reguli de comportament pentru copii.  
Codul bunelor maniere pentru copii în societate: 
1. Salutul şi mulţumirea 
A saluta şi a mulţumi sunt elementele esenţiale ale bunelor maniere.  
De aceea, puteţi începe cu ele atunci când vă propuneţi să îi învăţaţi pe cei mici regulile de 

comportament în societate.  
Învăţaţi-l să mulţumească în diverse contexte şi unor persoane diferite. Îi puteţi spune că „Mulţumesc” 

poate fi spus persoanei care ţi-a deschis uşa şi te-a lăsat să intri, vânzătorului de la magazin care ţi-a dat 
restul sau produsul de pe raft, unui alt copil care te-a lăsat să te joci cu jucăria lui etc. Explicaţi faptul că a 
mulţumi ţine nu numai de educaţie, ci şi de respectul pe care îl arăţi celuilalt.  

Învăţaţi-l să salute persoanele pe care le întâlneşte. În cazul în care cineva cunoscut trece pe lângă el 
şi pare a nu-l observa, este bine să îl salute cu voce tare sau să întindă o mână către el. Gestul acesta o va 
trezi din gânduri pe respectiva persoană şi va aprecia buna intenţie a copilului. De asemenea, băieţii trebuie 
să ştie că ei sunt cei care salută fetele primii.  

2. Codul bunelor maniere pentru copii la masa 
Nu de puţine ori, copiii mai mici devin năzdrăvani tocmai când ajung să fie puşi la masa. De aceea 

este indicat să le explicaţi câteva reguli de bună creştere atunci când se mănâncă în familie sau la altcineva. 
În primul rând orice joacă trebuie să înceteze atunci când mâncăm. De asemenea, coatele nu se aşază pe 
masă, ci eventual doar antebraţele pe marginea mesei. Folosirea tacâmurilor este obligatorie. De asemenea, 
din felia de pâine nu muşcăm, ci rupem cu amândouă mâinile bucăţi potrivite. La masa nu vorbim cu gura 
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plină, nu se plescăie şi nu se soarbă supa sau ciorba. La fel de important este să înveţe să nu mănânce înainte 
ca toată lumea să se aşeze la masa.  

3. Comportamentul în mijloacele de transport în comun 
Şi în mijloacele de transport în comun, un copil trebuie să dea dovadă de politeţe şi de bună creştere. 

Îl veţi educa să ofere locul său unui bătrân sau unei persoane infirme. O altă regulă de bună creştere este 
aceea de a nu arunca nimic pe jos şi să ţinem asupra noastră gunoiul până când coborâm din mijlocul de 
transport în comun, pentru a-l arunca la cel mai apropiat coş de gunoi. De asemenea, învăţaţi-l să nu se 
grăbească atunci când urcă în autobuz şi să îşi ceară scuze atunci când loveşte din greşeală pe cineva.  

Dacă se află împreună cu un grup de copii în autobuz, tramvai sau metrou, este bine să vorbească pe 
un ton mai scăzut, să fie liniştit şi să nu îi deranjeze pe cei din jur.  

4. Comportamentul în locurile publice 
Dacă are un telefon mobil, atunci când se află într-un spaţiu public, este bine sa îl seteze pe vibraţie.  
În locurile publice nu se vorbeşte tare şi nici nu este indicat să te manifeşti agresiv. Copiii preşcolari 

încalcă această regulă de cele mai multe ori, pentru că încă nu înţeleg constrângerile sociale şi nu şi-au 
dezvoltat capacitatea de autocontrol. Îi puteţi atrage atenţia discret atunci când vorbeşte mai tare decât 
trebuie şi să-i propuneţi să vorbiţi împreună pe un ton mai scăzut. De asemenea, atunci când copilul are o 
criză de plâns în public din diverse motive, încercaţi să îl liniştiţi fără a vă enerva.  

Învăţaţi-l că şoptitul într-o sală cu alţi oameni, precum şi gestul de a spune ceva la urechea unei alte 
persoane, atunci când se află şi o a treia persoană în apropiere, nu este deloc politicos.  
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 CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 ED. STATE NADIA MIOARA 
 GPN MĂCRINA  

  
 Ce sunt cei 7 ani de acasă ? Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece 

copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza 
acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde 
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar 
vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. 
Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse 
din familie. Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima 
parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă 
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

 Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec 
din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc 
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere 
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o 
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul 
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există 
coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare 
între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de 
suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în 
care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este 
exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la 
începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce 
priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o 
zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate 
implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc.  

 Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. 
În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi 
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activităţile pe care le vor face în afara celor de la grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în 
contexte diferite de viaţă.  

 Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor 
activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la 
grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi 
de interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie 
materialele de care au nevoie, săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să 
descopere, să se joace în diferit spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin 
propriul lor comportamentmodele de urmat.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. ȘTEF CORNELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA BERGHIN, BERGHIN, JUD. ALBA 

 
Știm cu toții că „cei șapte ani de acasă” se referă la acele reguli sau criterii după care ar trebui să ne 

comportăm zilnic în societate. În realitate, „cei șapte ani de acasă” nu sunt decât oglinda copilăriei prin care 
se reflectă atât relația copil-părinte, cât și influența factorilor exteriori familiei.  

Pornind de la citatul lui Carl Gustav Jung „Copiii sunt educați de faptele unui adult, nu de vorbele 
lui. ” Putem evidenția influența puternică a părinților asupra copiilor, mai ales în primii ani de viață când 
singurul univers pentru cei mici sunt mama și tata. Deși în prezent nu mai pot fi numiți „cei șapte ani de 
acasă” din cauza diverselor forme educaționale la care sunt incluși copiii încă de la vârste fragede, totuși 
baza o constituie normele de conduită care se învață în familie.  

Astfel că, familia este pilonul central de constituire a întregii societăți datorită faptului că reprezintă 
punctul de plecare în formarea pilonilor principali din această ecuație și anume – oamenii. Părinții devin, 
așadar, primii didacți în ceea ce privește însușirea celor șapte ani de acasă de către cei mici, deoarece încă 
din primii ani de viață, copiii sunt adevărați „bureți” ce absorb informațiile. Aceștia vor prelua din 
comportamentul părinților: gesturi, limbaj, atitudini precum și din modul de abordare a unor situații. Prima 
treaptă pentru o educație corectă vine din puterea exemplului, de la părinți pentru copii, iar pentru ca aceasta 
să se muleze pe cerințele societății, părinții vor trebui să recurgă la calm, răbdare, înțelegere, comunitare și 
în primul rând la dragoste față de copil.  

Pe de-o parte, un copil născut într-un mediu în care există siguranță, protecție și dragoste, completat 
cu înțelegere, răbdare, respect și disciplină, acesta pornește din start cu anumite calități pe care și le 
însușește involuntar, calități ce vor avea rezultate pe măsură ce vor ajunge la maturitate, când copilul le va 
pune în aplicare, constituinde-le ca fiind ceva normal, firesc.  

Pe de altă parte, un copil ce provine dintr-un mediu în care predomină violența domestică este 
predispus la aceleași greșeli pe termen lung, dar nu în mod obligatoriu. În ceeea ce privește inteligența 
emoțională s-au făcut studii care au demonstrat că un mediu relaxant, fără factori de stres, precum și 
susținerea morală, au dus la modificări în ceea ce privește comportamentul și anume: îmbunătățirea 
deciziilor, abordarea diverselor situații bazate pe încredere și curaj, facilitarea relațiilor interumane și 
capacitate crescută în a comunica cu cei din jur.  

Avînd în vedere faptul că socitatea este într-o continuă schimbare este nevoie de o implicare activă 
cât și afectivă din partea părinților.  
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DISCIPLINAREA SAU MODUL CUM FORMAM UN COPIL RESPONSABIL 
 

PROF. ŞTEF MANUELA FLORINA 
ŞCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN BRANCOVEANU” SATU MARE 

 
Educarea copiilor reprezintă unul dintre cele mai importante roluri pe care le are adultul, fie că este 

profesor sau părinte. Educarea eficientă este forma prin care copiii învaţă comportamente pozitive pentru 
tot restul vieţii, îi ajută să crească şi să se dezvolte într-un mod echilibrat şi sănătos din punct de vedere 
emoţional şi social. Procesul educaţiei începe de timpuriu şi se bazează pe dezvoltarea încrederii în sine a 
copilului.  

Copiii sunt oglinda părinţilor, se spune - şi pe bună dreptate. Lumea în care suntem nevoiţi să creştem 
copiii se transformă rapid. Conflictul dintre generaţii este mai acut ca oricând, iar carierele părinţilor au, de 
multe ori, un efect nociv asupra vieţii familiei. În acest context este important cât timp se petrece cu copiii, 
cum sunt învăţaţi ce e disciplina, în ce fel se manifestă iubirea părintească, ce sfaturi li se dau, câtă răbdare 
au părinţii cu ei şi până unde merge toleranţa lor. Părinţii determină în mod esenţial viitorul propriilor copii.  

 Educarea unor copii în vederea unui viitor bun nu este uşoară, dar un părinte iubitor şi implicat trup 
şi suflet, respectând nişte linii călăuzitoare, se poate descurca şi obţine nenumărate satisfacţii. Chiar dacă 
de la o vârstă foarte fragedă copiii încep să înveţe, s-a demonstrat că educaţia şi activitatea de învăţare în 
primii ani trebuie să se facă acasă.  

 Cercetările psihologice au demonstrat că, de fapt, copiii trec prin trei faze de vârstă. Prima etapă, 
între unu şi şapte ani, este vârsta regulilor. În această perioadă, copilul trebuie să ştie exact ce aşteaptă 
ceilalţi de la el. Copilul lipsit de reguli bine definite, clare, devine de nestăpânit. El este nefericit şi nesigur 
şi-şi dezvoltă impresia că nu este iubit. Mai mult decât atât, este nedisciplinat, încercând să descopere care-
i sunt limitele şi capacitatea de control.  

 Primii ani ai copilăriei sunt cei în care copilul se dezvoltă moral. El trebuie să ştie ce are de făcut 
înainte de a putea să se gândească sau să pună în practică ce ar trebui să facă. Acest proces al învăţării 
începe la naştere şi îi va fi furnizat iniţial de cei care îi sunt apropiaţi. Este un moment foarte potrivit pentru 
a-l învăţa ce înseamnă ascultarea – primul element al dezvoltării conştiinţei şi a simţului moral.  

 În timpul acestor primi ani, copilul trăieşte într-o lume a sentimentelor, a descoperirilor şi nu a 
raţiunii. Atingerea fizică sau climatul emoţional, tonul vocii şi atmosfera familială în general sunt resimţite 
de foarte timpuriu. Dar copilul nu este ajutat prin încercarea de a-l face să raţioneze singur. El este 
dependent de părinţi pentru a-i da o direcţie. Are nevoie de nişte reguli pe care să le urmeze. Copilul este 
extrem de dezorientat dacă i se cere să fie logic şi să-şi hotărască singur comportarea.  

 Dacă părinţii deţin un control riguros în primii ani, mai târziu se pot destinde, pentru că deja copilul 
şi-a dezvoltat propriul control asupra faptelor sale. Dacă limitele şi controlul nu există în primii ani, nu 
numai că mai târziu copilul va avea de pierdut, dar mai mult ca sigur că va reacţiona violent împotriva 
oricărui tip de control şi se va răzvrăti. Ordinele directe trebuie date în primii ani. Nu-urile trebuie să fie 
puţine, dar consistente şi cu dragoste. Nicicând rolul mamei nu este mai important în direcţionarea vieţii 
copilului ca în primii ani. Puternicul său simţ de direcţionare, stabilitate emoţională, scopurile intelectuale, 
pe lângă alte trăsături de caracter, cum ar fi severitatea afectivă, consecvenţa, perseverenţa, aşteptările clare 
şi încrederea vor avea un rol extrem de important în dezvoltarea morală a copilului. Sigur că şi tatăl e 
important în aceşti ani, mai ales când este ferm, manifestând multă dragoste şi sprijin emoţional plin de 
căldură faţă de copil.  

 Cea de a doua vârstă a copilului este cea a imitaţiei, care se situează între opt şi doisprezece ani. 
Aceasta este perioada în care, spune John Balduy, „oricât de bine l-ar educa părintele pe copil, câtă vreme 
părintele este un exemplu negativ, înseamnă că-l încurajează indirect să procedeze la fel. Cu o mână îi dă 
şi cu cealaltă îi ia. ” În aceşti ani, modelele morale sunt extrem de importante pentru copil. Regulile sunt 
importante, dar puterea exemplului este cea mai stimulatoare. Copilul are nevoie să înveţe din exemple 
concrete până la vârsta de unsprezece ani, atâta vreme cât capacitatea sa de a gândi abstract încă nu i s-a 
dezvoltat. Trăsăturile de caracter ale părinţilor se oglindesc în viaţa copiilor. În această perioadă a copilăriei 
copilul îşi dezvoltă dispoziţiile fundamentale în ceea ce priveşte luarea ulterioară de hotărâri. Cititul este 
extrem de important în această perioadă. Cărţile şi revistele adecvate vor ajuta la stabilirea valorilor.  
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 Următoarea vârstă, după treisprezece ani, este cea a inspiraţiei. În perioada adolescenţei se poate 
câştiga mult în echilibrul şi caracter dacă adolescentul urmăreşte un anumit scop. El are nevoie de nişte 
obiective pe termen scurt şi lung, în timp ce controlul interior devine eficient.  

 Realitatea este că indiferent dacă părinţii îşi disciplinează sau nu copilul, îi insuflă, totuşi, anumite 
valori. Dacă nu utilizează o disciplinare plină de afecţiune, ea trebuie să fie măcar corectă în raport cu 
copilul, pentru că altfel mai devreme sau mai târziu îl va disciplina societatea, şi nu întotdeauna cu dragoste 
şi corectitudine.  

 Unul dintre sinonimele cuvântului disciplină este educaţie. Cuvântul disciplină provine din 
„discipol”, care înseamnă „cel ce-l urmează pe profesor”. Un discipol nu trebuie să-şi urmeze dascălul din 
teama de a nu fi pedepsit, ci din iubire sau din convingere. Desigur că părinţii buni şi iubitori vor dori din 
partea copiilor lor să îi urmeze şi să respecte regulile lor pentru că îi iubesc şi pentru că au încredere în ei.  
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 CEI 7 ANI DE ACASA 
 

GRADINITA ŞCOLII GIMNAZIALE “DIMITRIE CANTEMIR” 
 FETESTI-IALOMITA 

 EDUCATOTOARE; STEFAN BIANCA IONELA 
 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale, si 
împlinite etapele întregului său ciclu de creștere. Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația 
primită de acesta până la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, 
cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării 
fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, 
activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia 
reprezintă pentru copil și “școala primilor ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor 
trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană cu statut social. Copilul este pregătit să primească 
informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informații, de către cine și în ce mod. Se 
numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special până 
la vârsta de trei ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. Această expresie definește însă tot 
bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această 
perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă 
dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare 
și de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă 
a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de 
comportament și educație oferite în primii șapte ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui 
ca adult. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, 
educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 
trei ani, la cinci sau la șapte ani. La doi ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Până la 
2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem 
unui copil de doi ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm 
copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de doi ani nu poate 
înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se 
joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, 
asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe, îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie. De la trei la cinci ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi 
dezvoltă simţul binelui şi al răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile 
părinţilor în faţacomportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar 
conştientizează şi semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele 
maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este 
însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma 
copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, 
mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele 
maniere. Între cinci şi șapte ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau 
cu bunica şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult 
capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi 
spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să 
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îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. Cea 
mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea 
mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important să îl 
lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea 
pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o 
palmă. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil 
şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASA - NORME SI VALORI ESENTIALE PENTRU 
SUCCESUL COPILULUI IN VIITOR 

 
CADRU DIDACTIC: STEFAN GABRIELA – GEORGIANA 

 
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială.  

 Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

 Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș. a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține.  

 Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui.  

Educatia primita in familie 
 Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 

crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  
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 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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 EDUCATIA IN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASA 
 - STUDIU DE SPECIALITATE- 
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 Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi dar 

si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.  
 Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si 

pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu 
cunosc personalitatea propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care dezvolta 
personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in diferite probleme 
si de aici decurg normal si celelalte.  

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si caracterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.  

 Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 
să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor, influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.  

 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru 
formarea şi instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele 

elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân 
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile 
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl 
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre 
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor 
şi dorinţelor sale.  

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  
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După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Trebuie constientizat faptul ca parintii au indatorirea sacra de crestere si educare a copiilor lor, fara a 
deveni insa supusii acestora. La randul lor si copiii au obligatia tot sacra, de a-si iubi si respecta parintii, 
incat atunci cand copiii vor deveni mari, iar parintii vor avea vreo nevoie, copiii sa-si ajute parintii fara 
rezerve.  
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”EDUCATIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA EDITIA 2020” 
 

PROF. DR. ING. ȘTEFAN GEORGETA 
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE 

 
 Psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte în 

bună măsură viitorul adult.  
 Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 

anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul.  

 Personalitatea copilului apare după vârsta de un an. Între 3-5ani, copilul trebuie să abordeze jocul de 
rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală și socială.  

 După 5ani copiii înțeleg rolurile. Este momentul în care repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, 
spălat, pieptănat, îmbrăcat, mers la grădiniță, clasa 0, etc. )se formează cel mai bine. la acestă vârstă sau 
chiar mai devreme, 3-4 ani, copilul învată, la început, prin imitație, reguli de politețe. Până la 6-7 ani, un 
copil trebuie să aibe dezvoltate, în principal prin educația primită de ”acasă”, un anumit grad de autonomie, 
un nivel rezonabil de politețe, învață din regulile văzute în familie, chiar impuse de aceasta, un limbaj 
dezvoltat, un grad de dezvoltare emoțională care sa-i dea posibilitatea de a-și controla fricile, emoțiile, 
capacitatea de relaționare socială.  

 Piaget a venit cu "modelul sau sociologic de dezvoltare" in anii 1920 si a pus bazele celei mai 
populare lucrari, "Etapele de dezvoltare ale lui Piaget". Aceste etape au fost punctul culminant al anilor de 
cercetare pentru a intelege, la nivel genetic si biologic, modul in care copiii invata. Aceste etape sunt: 

- Perioada senzorio-motorie (de la nastere la 2 ani) 
- Etapa preoperationala(2-7 ani) 
- Stadiul operational concret (7-11 ani) 
- Etapa oficiala de functionare (11-16 ani) 
 De ce auzim de multe ori”nu ai cei 7 ani de acasa?„Părinții duc copiii de la vârste fragede în diverse 

forme educaționale. Școala și alte medii educaționale nu pot decât să confirme și să consolideze normele 
deja deprinse în familie. normele de conduită se învață din familie. În familie, copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare, iar vârsta primei copilării este esențială în conturarea și 
achiziția normelor unui comportament social corect.  

 Părinții au un rol foarte important în viața copilului/copiilor lor. În perioada copilăriei, tot ce aveau 
de făcut părinții era să stopeze comportamentul neadecvat și să redirecționeze atenția copilului. Spre 
deosebire de copii, adolescenții au capacitatea de a vedea lucrurile din perspectiva altor persoane și în cazul 
în care calea aleasă de adolescent nu este una potrivită, părintele trebuie să obțină un echilibru între 
severitate și blândețe.  

 Măsurile disciplinare eficiente sunt dificil de găsit, de vreme ce adolescenții sunt diferiți si nu 
reacționează in acelasi fel. Indiferent insă de direcția aleasă, comunicarea dintre părinte si adolescent este 
esentiala, iar tânarul trebuie să știe dinainte la ce să se aștepte si ce consecințe vor avea acțiunile sale.  
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IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROF. PENTRU INV. PRIMAR ŞTEFAN LIVIOARA IONELA 
ŞC. GIMN. NR. 33 GALATI 

 
„Cei şapte ani de-acasă" pot şi trebuie să fie fundamentul conduitei copilului ce va deveni adult.  
Dar ce trebuie să facă un părinte pentru a insufla copilului comportamentul dorit? Există o reţetă care 

să nu presupună multe încercări şi eşecuri?  
 În calitate de părinte al unui băiat în pragul adolescenţei, pot spune că nu, sau nu am descoperit-o eu. 

M-au ajutat cunoştinţele în domeniu, dar cum practica ne „omoară”, au fost multe încercări, unele cu reuşite, 
dar bineînţeles că au existat şi devieri de la tipul de comportament pe care am dorit să i-l insuflu. Au fost şi 
zile în care mi s-a părut că totul e în zadar şi că toate învăţăturile pe care m-am străduit să i le dau copilului 
meu au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Soluţia a fost la fel ca în cazul multor aspecte 
legate de creşterea unui copil, perseverenţa, dar şi exemplul personal. Eforturile susţinute nu au întârziat să 
dea roadele mult aşteptate.  

 Pe umerii părinţilor există o responsabilitate majoră. De noi depinde ca adolescentul, tânărul şi 
adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Această 
expresie nu este un standard general ci ea ia forma pe care noi i-o dăm. Nu înseamnă pentru toţi acelaşi 
lucru, ci standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”. Acest 
lucru este dat şi de contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii în care trăim.  

 Mi-am învăţat copilul să salute, să spună mulţumesc, te rog, să se comportă cuviincios cu cei de 
vârsta lui şi cu adulţii. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină o conversaţie, îşi 
aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. Manierele nu se demonstrează doar în preajma 
adulţilor. Jocurile copiilor le oferă experienţe care îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Ele sunt 
ocazii de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de 
joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea regulilor nescrise ale lumii în care trăim. Trebuie 
să-i învăţăm să-şi aştepte rândul la leagănul din parc, la magazine, să nu facem zgomot în programul de 
linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi, mai pe scurt, să nu 
încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre.  

 Un copil trebuie să înveţe de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 
dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. În timp va face diferenţa între spiritul de glumă şi 
râsul care jigneşte sau răneşte.  

Am învăţat alături de copilul meu să-mi recunosc greşelile, să-mi exprim sincer regretul. Astfel a 
învăţat că aceste lucruri nu sunt semne de slăbiciune ci de respect şi demnitate.  

Reuşitele mele s-au datorat relaţiei afective dintre mine şi copil. La baza formării unui comportament 
corespunzător al copilului este dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul. Aceasta îi permite acestuia 
să se dezvolte şi să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar 
această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 
Aprecierea arătată copilului îl face să perceapă în mod pozitiv regulile transmise de noi.  

Pentru că fiecare copil e unic şi abordările în ceea ce priveşte cei „şapte ani de-acasă” trebuie să fie 
specifice fiecăruia. Pentru a obţine rezultatele dorite trebuie ca cei doi părinţi să adopte acelaşi 
comportament şi să fie consecvenţi.  

Cei „şapte ani de-acasă” ai copilului nostru reflectă calitatea noastră de părinte.  
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

 EDUCATOARE: ȘTEFAN MIHAELA-VIOLETA 
 GRĂDINIȚA CU P. P. NUMĂRUL 2, BRAȘOV 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului incă din primii ani de viață. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună “Mulţumesc!”, 
“Te rog!”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii, mai pe scurt, ne gândim care are 
bunele maniere “puse la punct”.  

Această expresie definește însa tot bagajul de cunoștinte, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc. Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod.  

Se numesc „cei șapte ani de-acasa” deoarece copilul îți petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

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

Rolul principal în viața și educația copilului îl au părinții, aceștia contribuind la formarea unui 
comportament corespunzător pentru aceștia. Părinţii sunt modele pentru copil. Însă, degeaba îi spunem 
copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem 
atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial.  

Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în 
care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să I se dezvolte mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Copilul trebuie încurajat să se exprime, să fie lăsat să termine ce are de spus şi să 
nu I se facă observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" 
sau prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este vorba 
despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la gradiniță sau școală, copilul trebuie învățat să 
înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau 
educatorii.  

În concluzie, cei șapte ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. 
Prin comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât 
de bine au fost explicate regulile de bune maniere.  

 

2250

 



PROIECT EDUCATIONAL DE VOLUNTARIAT 
DE LA MAMA LA INIMA 

 
PROF. ȘTEFAN SIMONA – LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE ROMANESCU” DOROHOI 
 
Echipa de proiect : 
Școala Gimanzială Dimitrie Romanescu - Dorohoi 
Școala Gimnazială Mihail Kogălniceau – Dorohoi 
  
Psiholog școlar, Iftimiciuc Antoneta 
 
Motto:  
„Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să fim trataţi cu dreptate, 

dreptul de a cunoaşte, libertatea de a fi deplin răspunzători de cele ce am făcut ori n-am făcut, dreptul de 
a nădăjdui că vom fi mântuiţi, că această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne este tăgăduită ori limitată 
de o prealabilă hotărâre ursitoare.  

 La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, eminent. ”  
 (N. Steinhardt) 
 
COORDONATOR: Prof. Ștefan Simona-Luminița 
 
COLABORATORI: Prof. Enache Anca, responsabil SNAAC 
 Prof. Chichioacă Emanuela, consilier educativ 
 Prof. Herghiligiu Anamaria 
 Prof. Luca Sorin 
  
TIPUL PROIECTULUI: Educaţie pentru dezvoltare comunitară - Voluntariat  
SCOPUL PROIECTULUI: Sensibilizarea elevilor şi profesorilor din unitatea de învăţământ.  
ARGUMENT 
Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învatare, atunci când există atât dorinţa de a învăţa din 

partea voluntarului, cât şi preocupare pentru motivaţia voluntarului din partea organizaţiei la care acesta 
activează. Implicandu-se în diverse proiecte şi activităţi, lucrând în echipa sau individual, confruntându-se 
cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii dobândesc implicit noi abilităţi, noi cunoştinte, noi atitudini - într-
un cuvânt, noi competenţe.  

 În timp ce altruismul, preocuparea pentru cei din jur şi pentru diverse subiecte cu impact comunitar 
este cea mai evidentă motivaţie pentru a deveni voluntari, pentru multi tineri este deosebit de motivantă 
oportunitatea de a dobândi noi abilităţi utile pentru a-şi găsi un loc de muncă sau posibilitatea de a explora 
diferite opţiuni de carieră. Activităţile de voluntariat pot avea un impact puternic asupra traiectoriei 
profesionale a unui tânăr. Dintre toate tipurile de învăţare informală şi non-formală, voluntariatul este cea 
mai complexa modalitate de a învăţa, de a te dezvolta şi de a împărtăşi cele învăţate.  

OBIECTIVUL PROIECTULUI: formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei 
pentru voluntariat în rândul copiilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene active.  

Prin implicarea copiilor, după puterile lor, în activităţi de voluntariat, dezvoltăm la aceştia 
responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor, stima de sine şi devotamentul faţă de ideile civice.  

GRUPUL ŢINTĂ 
 O familie mult încercată de soartă: copiii familiei Micliuc din Dorohoi în vârstă de 9 ani, 16 ani și 

respectiv 18 ani au rămas fără tată anul trecut prin februarie, ca în luna noiembrie aceeași boală nemiloasă, 
cancerul, le-a luat și mama.  

 Elevii claselor V-VIII de la Școala Gimnazială ”Dimitrie Romanescu” Dorohoi 
PERIOADA PROIECTULUI :19 noiembrie - 23 noiembrie 2018 
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RESURSELE PROIECTULUI 
 1. RESURSE UMANE - elevi şi cadre didactice, părinţi 
 2. RESURSE MATERIALE - materialele necesare desfăşurării proiectului sunt puse la dispoziţie de 

către şcoală (spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor, materiale şi broşuri informative).  
 3. RESURSE FINANCIARE - fonduri obţinute din donaţii de la părinţi şi cadre didactice.  
 
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 1. Stabilirea echipei de proiect și a responsabilitatilor fiecarui membru 
 2. Prezentarea acestei campanii în unitatea şcolară de către elevii voluntari 
 3. Colectarea tuturor donaţiilor, constând în fructe şi legume, la nivelul şcolii 
 4. Dirijarea donaţiilor colectate către copiii școlii noastre cu situație finaciară precară.  
 
EVALUAREA PROIECTULUI 
- întocmirea portofoliului proiectului care să cuprindă fotografii, o prezentare PPT cu activităţile 

desfăşurate; 
- premierea claselor cu cea mai bună implicare în proiect prin oferirea de diplome; 
- raportare coordonatorului SNAC de la nivelul județului Botoșani; 
 
IMPACT 
 - creşterea abilităţilor de comunicare şi relaţionare între elevi, părinţi şi cadre didactice; 
 - lărgirea orizontului de preocupări ale elevilor; 
 - creşterea prestigiului colectivului de cadre didactice şi al şcolii în rândul comunităţii locale; 
 - consolidarea competenţelor elevilor şi cadrelor didactice de a lucra în echipă.  
 
Proces verbal  
de parteneriat educational  
încheiat astăzi 21. 11. 2018 între: 
 
1. Școala Gimnazială ”Dimitrie Romanescu” Dorohoi, având adresa Str. Horia nr 21, Dorohoi 

reprezentată de director Șlincu Dana și prof. Ștefan Simona 
2. Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, având adresa Al. Dumbravă nr 2, Dorohoi 

reprezentată de director Luca Otilia și Psiholog școlar Iftimiciuc Antoneta 
3. Membrii familiei Micliuc 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:  
• Oferirea produselor colectate de voluntari copiilor familiei Micliuc.  
• Discutii și schimburi de impresii între copii și voluntari.  
 
Inițiativa a debutat cu vizita celor trei copii orfani împreumă cu dna psiholog Iftimiciuc Antoneta la 

Școala Gimnazială Dimitrie Romanescu la invitația dnei prof. coord. Ștefan Simona și dnei director Șlincu 
Dana pentru a le dovedi că nu sunt singuri, că putem fi alături de ei în aceste momente triste.  

Coordonatoarele acestui proiect, cât și doamna psiholog au tinut un discurs copiilor despre importanta 
acestora în viața noastră cât și despre drepturile și obligatiile pe care acesția le au.  

S-a insistat și pe latura moral-civică a acestei inițiative, stimulând astfel copiilor dorința de a lega 
prietenii și relații de intrajutorare.  

 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal 
 
 
Coordonatori, Psiholog, Voluntari,  
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DESPRE PRIMII ANI DE ACASA 
 

STEIER DANA-ANGELA 
SCOALA GIMNAZIALA “SORIN LEIA” TOMEȘTI 

JUDEȚUL TIMIȘ 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  
 "Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Cea mai preţioasă recompense pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – FACTOR AL DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII 
 

 PROF. INV. PRIMAR STELEA ELENA-BIANCA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU”, DRAGAȘANI 

 
Educaţia este concepută ca o investiţie în om, compusă din mai multe elemente, organizate în sistem, 

aflate în strânse relaţii, si care fac ca o modificare produsă în unul dintre ele să se resimtă şi în celelalte, 
astfel încât, fiecare element al acţiunii educative poate fi cauza şi efectul altuia.  

Primul factor care contribuie la formarea personalităţii umane în perspectivă multidirecţională este 
familia. Aceasta îl familiarizează cu valorile şi normele grupului de referinţă. Copiii vor face sau vor crede 
ceea ce vor face sau vor spune părinţii, imitând comportamentele acestora.  

Familia, văzută ca un mediu educaţional şi socializator, este considerată ca o „unitate socială 
constituită din adulţi şi copii, între care există relaţii de filiaţie naturală sau socială”. După cum preciza 
Murdock, familia este „un grup social caracterizat printr-o locuinţă comună, cooperare economică şi 
reproducere”.  

Climatul familial se caracterizează prin: 
• respectarea codului valoric la care se raportează în majoritatea situaţiilor de viaţă; 
• relaţii strânse între mediul familial şi caracteristicile societăţii căreia îi aparţin; 
• influenţarea atitudinilor părinţilor şi conduitelor copiilor asupra concepţiilor despre viaţă, lume şi 

muncă.  
Loaisel afirmă că „în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume - 

omul de caracter”.  
De modul în care familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă depinde 

comportamentul socio-relaţional al viitorului adult. Părinţii trebuie să mediteze la rolul important pe care-l 
au în formarea personalităţii acestuia. Se spune, şi pe bună dreptate, că familia este prima şcoală a copilului 
în care învaţă cum să se comporte în viaţă şi în societate.  

Acţiunile educative exercitate de părinţi trebuie să fie continue, raţionale, şi să ţină cont de 
dezvoltarea fizică şi psihică a copilului.  

În familie copilul se bucură de un climat afectiv sporit care-i conferă mai multă siguranţă. Climatul 
de căldură din familie, preocuparea părinţilor de a le oferi copiilor condiţii cât mai bune de viaţă constituie 
un factor important al educaţiei. Relaţiile care se stabilesc între părinţi şi copii sunt de ataşament, de 
încredere reciprocă, ceea ce face posibilă o bună comunicare între ei. Părinţii trebuie să comunice 
permanent cu copiii, şi nu doar prin vorbe ci şi prin componente neverbale, afectiv-emoţionale, gesturi 
vizibile.  

O privire încruntată din partea părinţilor îl poate face pe copil să se izoleze, să se teamă, în schimb o 
privire caldă, tandră care însoţeşte mesajul verbal îl face pe copil să capete mai multă încredere în el.  

Copilul face multe năzdravănii, însă părinţii trebuie să ştie când şi cum să-l oprească atunci când 
efectul acestora dăunează atât lui, cât şi celor din jur. Părintele este un model de viaţă pentru copil. J. Look 
spunea: “Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă vreo vorbă 
sau săvârşiţi vreo faptă pe care i-aţi prezentat-o drept o greşeală, când aţi comis-o, el cu siguranţă că se va 
apăra, invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se pune în aşa măsură la adăpostul acestui exemplu, 
încât greu vă veţi atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie greşeala respectivă”.  

Autoritatea în familie trebuie manifestată cu calm şi cu măsură, exagerările fiind de multe ori 
dăunătoare. Există familii în care tatăl este autoritatea supremă, iar mama întăreşte acest lucru în faţa 
copilului ori de câte ori acesta face ceva rău. În relaţiile dintre părinţi şi copii trebuie să existe un simţ al 
măsurii. Părinţii trebuie să cunoască foarte bine personalitatea copilului pentru a şti ce fel de atitudine să 
adopte în relaţiile cu el. Ei trebuie să fie mereu consecvenţi în ceea ce cer copilului şi dorinţa acestuia.  

Nu toţi părinţii manifestă înţelegere faţă de nevoile copilului. De mic, copilul simte nevoia să fie în 
centrul atenţiei. El vrea să fie ascultat atunci când relatează cum şi-a petrecut o zi la grădiniţă sau la joacă; 
să picteze împreună cu părinţii ceea ce l-a impresionat; să asculte o poveste sau chiar să fie un mic actor 
alături de părinţi. De multe ori părinţii, pe motiv că sunt obosiţi, nu dispun de timp pentru copii şi le refuză 
aceste plăceri. În astfel de cazuri copilul se simte neglijat, respins şi se închide într-o lume a lui. Părintele 
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trebuie să lase deoparte problemele ce-l preocupă sau oboseala şi tandru, surâzător să se apropie de sufletul 
copilului, să-l facă să simtă că este şi el o mică stea în constelaţia familiei.  

Mijloacele cele mai accesibile pe care părinţii le pot utiliza în munca educativă sunt jocul şi jucăria.  
Pentru copil aproape orice activitate este joc. A-l opri pe copil din joc înseamnă a-i frâna dezvoltarea 

fizică şi psihică. Jocul constituie o modalitate deosebit de importantă de modelare a viitoarei personalităţi. 
La copil, scrie Cleparède: “jocul reprezintă munca, binele, datoria, idealul de viaţă. Este singura atmosferă 
în care fiinţa sa poate respira şi prin urmare poate acţiona”. Tot Cleparède arată că, ”jocul are rolul de a 
acţiona la copil, nu instincte, ci funcţii motrice sau mentale”.  

 A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil. „Copilăria serveşte pentru 
joc şi pentru imitaţie” spune Cleparède.  

 Un copil care nu ştie să se joace este un „mic bătrân”. Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi 
jocurile sale. Să presupunem că, deodată, copiii ar înceta să se mai joace. Atunci n-am mai avea în preajma 
noastră această lume a copiilor, care ne oferă bucurii şi griji, ci un popor trist şi primitiv. “Căci sufletul şi 
inteligenţa devin mari prin joc” spune Jean Chateau.  

Copilul trebuie lăsat să se joace cu jucării accesibile vârstei lui. În jocurile sale copilul preia sarcini 
ale adultului. Prin aceste jocuri copilul îşi îmbogăţeşte bagajul de cunoştinţe, îşi dezvoltă priceperi şi 
deprinderi, învaţă să respecte nişte reguli. Jocurile trebuie să fie îndrumate de un adult fără a stingheri 
spontaneitatea copilului. După expresia lui Pasos, familiile sunt „fabrici” care produc personalităţi umane. 
Familia este cea care îl introduce încet pe copil în viaţa de zi cu zi, îl pune în contact cu lumea 
înconjurătoare, îi oferă modele umane pe care copilul să le urmeze sau să le respingă. Familia este o rampă 
de lansare pentru copil. De la părinţi, copilul învaţă primul abecedar al muncii. Tot părinţii sunt cei care le 
dezvoltă voinţa, perseverenţa, spiritul de iniţiativă, curajul - trăsături care marchează personalitatea 
copilului.  

A. S. Makarenko spunea: „Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi cu el, când îl 
povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre chiar şi atunci când nu sunteţi 

acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi, cum vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii 
şi duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul - toate au pentru copil mare însemnătate. Copilul vede sau 
simte cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la dânsul pe căi pe care 
voi nu le observaţi”.  

Atitudinea părinţilor în munca educativă este hotărâtoare pentru formarea viitoarei personalităţi. 
Familia trebuie să fie deschisă noului, să-l facă pe copil să pătrundă în noua civilizaţie înarmat cu multe 
cunoştinţe.  

Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi, face ca educaţia fără competenţă să nu fie educaţie. Părintele 
este primul educator al copilului. Dacă acesta nu-şi ia rolul în serios vor exista lacune în educaţia copilului 
care-i va marca dezvoltarea personalităţii.  

Trăim într-o lume modernă, iar părinţii nu vor să-şi marginalizeze copiii. Totuşi trebuie să ţină seama 
şi de influenţele negative ale lumii moderne. Computerul, desenele animate, televizorul, alimentele 
procesate folosite în exces duc la îmbolnăvirea copiilor de depresii şi anxietate.  

De aceea trebuie să ştie cum să dozeze folosirea acestora de către copii pentru ca influenţa acestora 
să nu se răsfrângă negativ în dezvoltarea personalităţii lor. Folosind alte mijloace mai plăcute şi utile, copiii 
pot beneficia în mod sănătos de o educaţie potrivită vârstei lor.  

După cum susţinea Stan Panţuru, „mediul familial ocupă un loc aparte în ansamblul mediilor 
educative. Cronologic vorbind, el este primul mediu educaţional pentru fiinţa umană, extinzându-se pe tot 
traseul vieţii”.  

Studiile din ultimele decenii „au dovedit că orice copil creşte mai bine în familia sa, dacă aceasta este 
ajutată sa-şi realizeze rolurile”.  

Cei şapte ani de acasă îşi pun amprenta pe evoluţia comportamentală şi psihică a fiecăruia. 
Colaborând cu copilul, implicându-l în activităţile zilnice, învăţându-l normele de convieţuire socială, 
respectându-l ca om, acesta va fi un partener în educaţie atât în familie, cât şi în societate.  

Emil Păun și Dan Potolea susţin că „dezvoltarea copilului este dependentă de calitatea relaţiilor dintre 
el şi părinţii lui”. Prima grijă a părintelui trebuie să o reprezinte identificarea nevoilor copilului. 
Cunoscându-şi bine copilul, părinţii vor şti ce să investească în dezvoltarea lui. Următoarea grijă a părintelui 
ar fi aceea de introducere a copilului în forme de instruire şi educare specifice caracteristicilor lui. În final, 
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părintele trebuie să îşi ajute copilul să se educe şi singur. Ajungând să fie responsabil de propria formare, 
părintele şi-a dus la bun sfârşit rolul său. „Părintele bun este încrezător în copilul său şi competent în 
măsurile pedagogice pe care le ia în diferite situaţii”.  
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 ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA PRESCOLARULUI 
 

 PROF. INV. PRESC. STIRBU GINA 
 GPN MARASENI 

 COM. STEFAN CEL MARE,  JUD. VALUI 
 
 Familia este nucleul de bază în care copilul se formează ca om, având un rol decisiv în formarea 

viitorului social și spiritual al copilului pentru că știm că „există evenimente care-și pun pecetea asupra 
mentalități individului”respectiv al copilului”.  

Factorii care influentează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra 
educației ca serviciu social și extinderea mass-media.  

Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și 
pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe și succes în viață. În relațiile dintre părinții și copiii trebuie să 
primeze un climat afectiv pozitiv favorabil și nu unul negativ nefavorabil educației, adică să primeze 
formarea personalității preșcolarului ca om.  

 Felul în care părinții se raportează la copii afectează în mod dramatic modul în care copilul se va 
raporta la societate. Părinți severi vor forma un tânăr fără personalitate, voință, inițiativă;părinți care-l vor 
răsfăța vor avea un copil care nu învață, nu muncește dar pretinde mereu;părinții care denotă inconsecvență 
educativă, care oscilează între răsfăț și severitate, vor forma un copil dezorientat, încăpățânat, capricios și 
dificil în raporturile sociale.  

 Educația copiilor presupune întâi de toate desăvârșirea propiei educații, a sentimentelor noastre, 
părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de moralitate ireproșabilă, de integritate și educație aleasă, 
fiind formatorii unei generații, ca astfel preșcolarii să-i aibă ca model.  

 Comportamentul plin de afecțiune al mamei este liantul care leagă formarea sentimentului 
comuniunii sociale, favorizând comunicarea, colaborarea, afecțiunea, altruismul. Baza acestui sentiment o 
constituie relațiile cu mama, afecțiunea reciprocă dintre mamă și copil. Comportamentele copiilor se învață 
prin observarea unor modele în familie sau societate.  

 De aceea atitudinile și comportamentele părinților influențează formarea profilului moral al 
copilului.  

 Iată câteva ipostaze ale familiei în educarea preșcolarului: 
1. Familia severă imprimă ordine, seriozitate, asigură unitate și echilibru familial. Severitatea este 

necesară dar cu măsură și multă blândețe astel încât copilul să nu se simtă timorat cu gândul la pedepse, 
pentru că preșcolarul va căuta afectivitate în altă parte.  

2. Familia permisivă stă la polul opus al familiei severe, are un climat de „puf”, un astfel de copil va 
deveni neajutorat, un egoist pentru că în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce părinții 
doar datorii.  

Este un copil care se va adapta greu la școală și în viitor la locul de muncă.  
3. Familia rigidă prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsă de încredere în sine, teama de 

nereușită și sancțiune.  
4. Familia libertină creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 

maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși.  
 De aceea, părinți trebuie să înțeleagă că în climatul educațional sunt necesare toate ipostazele 

acestea(severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, și strictețea), toate însă cu măsură și la timp, 
orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

 În concluzie rolul familiei și influenței acesteia în educația copiilor este primordială:„Familia 
reprezintă veriga principala a culturii omenești. [.. . ] Aici se trezesc și încep să se dezvolte puterile latente 
ale sufletului personal(sinele), aici începe copilul să iubească (pe cine și cum?), să creadă, și să se sacrifice, 
aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său; aici se descoperă în sufletul copilului sursele 
principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare, aici devine copilul ,,un om mic”, din care mai apoi se 
dezvoltă o mare personalitate sau invers.  

  
**Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Editura Polirom;Iași-1996 
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IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ” 
  

 PROF. INV. PRESCOLAR STOIAN ELENA-CAMELIA  
 GRADINIȚA CALNIC – ȘCOALA GIMNAZIALA CALNIC, GORJ  

  
 "Copilăria e o lume aparte;pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentrucei care fac parte din 

ea, dimpotrivă, una reală si plină de armonie" (Eugen Heroveanu) 
 
Primul factor care formează persoana intr-o perspectivă multidirectională este famila, acolo unde 

copilul își petrece primii șapte ani din viață. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil in valorile 
grupului de referință, dar si deformare a primelor conduite sau de interiorizare a unor stări de spirit 
elementare. Familia constituie mediul cel mai natural cu putințăsi care exercită o influențăimensă, de multe 
ori in mod implicit, ascuns, indirect.  

Carențele manifestate la acestnivel reverberează intr-un mod profund si de durată 
asupracomportamentului celor tineri. Un climat propensator, tonifiant va constitui un factor favorizant 
pentru îmbogățiri ulterioare. Să remarcam faptul că familia il inserează pe copil in civilizație mai mult prin 
latura ex presivă, strictexemplificativă, si mai putin prin latura teoretică, reflectată. Familia trebuie mai 
mult să formeze decât să informeze. Copilul ,,absoarbe" din mediul apropiat, familial primele impresii, 
formându-și conduite prin mimetism și contagiunedirectă. Copiii vor face sau vor crede precum părinții, 
imitând comportamenteleacestora.  

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

 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generațiiloranterioare. Părinții își 
petrec din ce in ce mai puțin timp alături de copiii lor, majoritatea cu problema echilibrării atribuțiilor în 
cadrul familiei, cu cele de la serviciu.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe carecopilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.  

Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasăne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 
să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţiaafectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permiteacestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează un 
climat favorabil pentru a crește și pentru a se dezvolta sănătos.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

- Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 -Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

-Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 -Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

- Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  
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- Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 -Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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 PRIMII ȘAPTE ANI DE ACASĂ, TE FORMEAZĂ PENTRU VIAȚĂ 
 

STOIAN TODORA 
 
 Motto: Copiii ăștia, cum ți-i crești, așa îi ai.  
 Primii șapte ani din viață, sunt temelia pentru formarea personalității noastre, de la vârsta 

preșcolarității când copiii abia conștientizează realitatea înconjurătoare, apoi a vieții de școlaritate mică 
când sunt responsabilizați, apoi adolescența cu multe transformări ale organismului, apoi majoratul când 
trebuie să-și decidă singuri viitorul iar părintele are rol de susținere materială(.. . ), și adultul când are un 
întreg arsenal de stres, griji, câștigarea existenței prin muncă, .  

 O să încep cu preșcolaritatea, căci de aici pleacă cei șapte ani de acasă. De la grădiniță se cunoaște 
cum va fi școlarul de mai târziu. Dacă copilul are lacune în comportamente, este datoria noastră ca și cadre 
didactice, să conștientizăm părinții, prin diferite mijloace, metode, înventate de noi, sau după diferite 
ghiduri care, sunt departe de adevăr, pentru că nu găsești nicăieri scris, legat de confruntările de zi cu zi, 
deoarece nu a-i de unde să știi cu ce fel de persoane a-i de-a face, mă refer la părinți.  

Noi, cadrele didactice, trebuie să sensibilizăm părinții, în educația copilului lor, să-i trezim la realitate 
pe unii, iar la alții să le arătăm că exagerează în educația copilului lor.  

 În anii mei de catedră, m-am lovit de multe ori de probleme minore sau majore, și a trebuit să găsesc 
soluții bune de rezolvare, pentru a fi toată lumea mulțumită și mai ales să dea randament în educația 
copilului, care, el fiind centrul universului nostru, un pui de om care are foarte mare nevoie de protecție și 
care are nevoie de un model de viață de calitate. De multe ori am întâlnit părinți care erau prea exigenți cu 
un copil cu o vârstă așa de fragedă, vorbim de o vârstă prea mică 3-6 ani, dar care totuși este temelia pentru 
adultul de mai târziu.  

 De exemplu, am întâlnit câte un părinte care voia ca copilul lui să atingă perfecțiunea, și își certa 
odrasla că de ce nu a colorat frumos, de ce nu a scris frumos, de ce nu a memorat poezia.. ., și îl certa, din 
cauza aceasta a existat copil care, când o vedea pe mama în loc să-i sară în gât să o iubească, plângea la 
vederea ei. Ca și cadru didactic, i-am deschis ochii acelui părinte, să înțeleagă că atâta poate copilul lui 
momentan, iar cu răbdare și prin alte căi, acel copil a depășit acele mici probleme, și a devenit un copil 
curajos, netemător, . A fost conștientizat, prin încurajări și cu ton potrivit.  

 Dar astea sunt mici probleme, în comparație cu un caz mai deosebit, petrecut în urmă cu vreo cinci 
ani, și care sper să nu mi se mai întâmple în viitor, și totodată cu consecințe grave în viitorul acelui copil 
devenit o persoană capabilă de a face mai multe fapte rele.  

 STUDIU DE CAZ  
 Acum șase ani am primit în subordine grupa mijlocie, doar că acei copii nu au făcut grupă mică ci 

au intrat direct în mijlocie. Pe atunci nu se făcea grupă mică în unitatea noastră.  
 Ca și cadru didactic mă atașez foarte repede de copii, socializez cu ei pentru a-i cunoaște cât mai 

repede. La grădiniță ne comportăm ca și în familie.  
 Unii copii plângeau după mama lor. Aveam o mămică care în fiecare zi mai întârzia cu fetița la grădi, 

cam jumâtate de oră, deoarece fetița plângea.  
 S-a întâmplat să am la grupă un băiat fenomenal, o istorie de copil pe care nu și-l dorește nimeni în 

grupă. Să nu credeți că nu există copii de 4-6 ani răi, aici prin scris o spun.  
 Nu știam cum să mă port cu el că numai rele făcea. Căuta printre jucării cuțite de la jocul bucătăria 

și își punea cuțitul după gât iar sabie își punea la brâu și își făcea din ce găsea prin clasă baghetă, arătător. 
Tot vorbea și de topor. Mi se plângeau copiii că respectivul le zicea că le taie gâtul și le arăta cum le va 
face. Am vorbit cu el, i-am explicat că nu se vorbește așa cu colegii lui, că trebuie să se joace frumos 
împreună. Asculta ce îi spun dar, când intra în căsuța din clasă pe care o aveam unde mai intrau și alți copii, 
iarăși vorbea prostii și unii din copii au spus și acasă. Am primit plângeri de la o mămică spunând că copilul 
ei nu poate dormi noaptea că se gândește la respectivul. Într-o zi i-am spus la bunică-sa despre cum vorbește 
cu colegii, cu cuțitele, cu toporul, cu săbiile, iar copiii i-au arătat prin semne cum le face. Fac o paranteză 
aici (în timp ce bunica asculta zâmbind, băiatul se rușinase puțin și căuta să se joace cu ceva, prefăcându-
se concentrat pe joc, dar cu urechile ciulite la tot ce vorbim noi cei din jurul lui). I-am zis la bunică- Doamnă, 
pe cine aude vorbind așa pe acolo pe unde locuiți. Mi-a spus zâmbind că de la tataiso când taie porcul, căci 
băiatul asistă la acestea. Vai de mine doamnă dragă nu lăsați copilul să vadă când taie porcul căci îl poate 
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afecta psihic și deja se văd consecințele în faptul cum vorbește cu colegii, și nici nu e legal ca copilul să 
asiste la așa ceva căci poate rămâne marcat pe toată viața., căci este prea mic. Ea râdea și zicea că la copil 
îi place să se uite când taie porcul.  

 Ca educatoare, mă implic în cunoașterea familiilor, iar în cazul de față dacă acest copil are deja un 
comportament agresiv, cu atât mai mult m-am implicat în cunoașterea familiei, prin diferite căi știute de 
mine, pentru a nu atrage atenția, iar rezultatul a fost de-a dreptul șocant. Am descoperit sursa răului de unde 
provenea în comportamentul copilului.  

Deși la început eu am crezut că ea este mama copilului, după puțin timp am aflat că îl creșteau bunicii, 
că mama se despărțise, practica. .. în altă țară, își găsise acuma și un concubin.. Locuind în aceeași comună, 
deși este comuna mare, din surse și pe ocolite am aflat din ce familie este. Cu puțin timp în urmă o crimă 
groaznică a avut loc în comuna unde locuim, doi prieteni de la băutură s-au omorât cu topor, cuțite, iar cel 
rămas în viață l-ar fi dus pe cel ucis la pădure și i-a dat foc ca să-și acopere fapta. Am aflat că cel mort era 
chiar unchiul lui, a copilului din grupa mea. Cel ucis era băiatul femeii aceasta, adică, bunica copilului, care 
la rândul lui și el a locuit în casă cu acest copil. Am mai auzit că cei doi bunici, deci și ea, consumau alcool 
și când sunt beți se bat și într-adevăr bunica este fugărită cu toporul. Mama copilului trimitea bani din când 
în când pentru copil iar bunica îi lua tot ce dorea copilul. De acuma o manipula pe bunică cu amenințări că 
îmi iai că dacă nu te zic la tataie. Copilul se bucura că o să vină tata nou pe la el, care a venit bineînțeles 
fără mamăsa deoarece mamăsa avea ceva probleme cu justiția. Ce credeți că îmi spune A. când a venit luni 
la grădiniță. Doamna, tata mi-a dat să conduc mașina, și era plin de zâmbete deși i-am spus că foarte rău a 
făcut, că nu este voie un copil la volan și tata știe asta. În gândul meu mi-am zis, ăștia nu sunt normali la 
cap. Am întrebat și de tata la băiat și mi s-a spus că e străin, dintr-o altă comună și că nu are ce căuta pe 
aici că îi taie picioarele, scurt și înfiorător.  

 Înr-o zi l-am întrebat  
 --Măi Andrei dar unde a-i auzit tu vorbind de cuțite și de tăiat capul cu toporu? Surpriză neașteptată. 

Mi-a spus că de la tataiso. Vai de mine și de mine, am rămas șocată și l-am întrebat cu cine vorbește tataiso 
așa. Mi-a spus că cu mamaisa.  

 Nu-mi venea să cred că tocmai mie mi s-a dat de cap cu așa un copil. Codul de etică este strict, nu 
puteam face nimic dur și ce să fac, căci vorbeam în zadar cu femeia aia. Puteam să iau măsuri, să zic că 
dacă mai vorbește urât cu copiii nu-l primesc la grădi. Nu. Nu este grădinița mea ci a tuturor. Îmi zicea să 
fiu mai severă cu el. Păi cum, să-l bat căci cu vorbă bună și dură câteodată abia făceam față. Dar nu puteam 
să strig pe el toată ziua că mai erau 27 de copii care la rândul lor, unii se sperie dacă țip, le povestesc 
părinților acasă și mă voi trezi cu plângeri. Nu-mi place să fiu jandarm la locul de muncă mai ales când 
lucrezi cu niște suflete plăpânde. Au început discuții din partea altor părinți, plângeri că copilul lor nu vine 
la grădi că îi este frică de A., că în căsuțâ le-a spus că le taie capul. Am întrebat directoarea ce să fac, că eu 
nu mai vin cu plăcere la grădiniță. Directoarea mi-a zis să fac cum cred eu mai bine.  

 Respectivul de ascultat mă asculta, când făceam activități în grup cu toții se supunea, participa la 
jocuri de grup coordonate de mine cu plăcere, doar când fiecare se juca cu ce îi place mai mult, adică 
dimineața și înainte de venirea părinților, când avem jocuri libere, atunci el răbufnea, dar se ferea de mine 
știind că suntem mulți și nu pot să stau cu ochii numai pe el.  

 Îmi zicea să fiu mai severă cu el. Doamnă dragă, i-am răspuns, eu nu o să bat niciodată copii, nici nu 
am voie și nici nu mi-e firea de așa ceva. Nu vreau să mă arate oamenii cu degetul - bătăușa de copii, și nu 
vreau să mă trezesc cu reclame că v-am bătut copilul căci dumneavoastră pe de o parte îmi ziceți să-l bat, 
dar pe de altă parte nu cred că v-ar conveni să auziți că s-a atins cineva de copilul dumneavoastră, pentru 
că au fost cazuri la TV. La grădiniță el nu este singur cu mine. Vă dați seama cum ar reacționa ceilalți copii 
dacă m-ar vedea că bat pe respectivul! Dacă doriți să-l dați la altă doamnă, căci ea tot îmi zicea de o doamnă 
că este altfel, foarte bine eu n-am nimic împotrivă, sunt de acord și de azi, dar doamna la care voia ea mi-a 
spus mie că e vecină cu ea și că nu-l primește că-i este frică ce scandaluri fac pe acolo respectivii. 
Bineînțeles că doamna respectivă, a respectat codul de etică, i-a spus frumos că nu poate să-l ia că avea 
grupă mare.  

 Propuneri de redresare, ameliorare.  
 Am impus reguli clare familiei, să nu credeți că i-am obligat ci doar le-am propus.  
Haideți să luăm niște măsuri împreună pentru binele copilului. Fiți calmi în jurul copilului, căci cu 

bătaia nu rezolvi nimic, nici nu a-i pe cine să bați că este o mână de om care depinde de voi familia, și care 
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nu este conștient încă de comportamentul lui. Dumneavoastră spuneți-i la soț să nu mai vorbească cuvinte 
obscene de față cu copilul. Nu-l mai lăsați de față când tăiați porc în curte și nici păsări. Nu cumpărați tot 
ce vrea el deși face urât. Pe diferite căi explicați-i că are prea multe jucării. Eu mai făceam glume cu el când 
îl vedeam cu altă jucărie în fiecare zi spunându-i: cred că mamaia ta poate deschide magazin de jucării. 
Respectiva mi-a zis că nu poate, deoarece fata ei vorbește video cu băiatul și îi spune că îi trimite bani să 
cumpere ce vrea de ei. I-am spus doamnă aduceți-i la cunoștință, la fată cum se comportă A. după atâtea 
cadouri și că consecințele în urma atâtor favoruri exagerate se vor vedea în timp. Mi-a răspuns zâmbind, 
într-un fel de fală ca și cum mi-ar arăta că fata ei are bani, ceea ce pe mie prea puțin îmi păsa, mă durea 
doar faptul că nu este minte deloc în capul lor și că are de suferit A. care se dă cocoș dacă ele îl țin în pene. 
Mi-a spus că știe fata ei cum este A. și-i spune ca să fie cuminte, iar Andrei îi zice că va fi bun iar ele se 
amuză când aude că face atâtea lucruri rele, ceea ce-l încurajează pe A. la comportamente negative. În sinea 
mea îmi zic ăsta nu ajunge clasa a 5-a și vă gonește pe toți pe ușă și o să-i cântați în strună mai ceva ca la 
armată. Să mă văd trecută încă un an de aceste probleme și apoi pot să-mi fac cruce.  

 Cum în viața reală nu avem niciodată destule resurse încât să ajutăm pe toată lumea, suntem puși în 
situația dificilă de a decide unde putem face cel mai mare bine.  

 Eu la grădiniță mi-am propus ceea ce voi face. Am luat măsuri.  
 Am ascuns toate cuțitele de la trusă. Tot ce transforma în săbii i le luam și le puneam sus. Am închis 

căsuța pentru o perioadă, deși erau supărați ceilalți și îl atenționau vezi A. numai din cauza ta a a închis 
Doamna căsuța, și ce frumos ne jucam în ea, culcam păpușile, ursuleții, dormeam, răsfoiam cărți, primeam 
musafiri, etc. Am încurajat copiii să se joace cu el folosind vorbe blânde, iar dacă el se scăpa iarăși cu un 
cuvânt rău și vedea că am fost atentă la el și-a dat seama că a făcut ceva greșit și își cerea scuze. Am fost 
ochi și urechi cu el. Am pus trup și suflet în educația lui. Îl întrebam din când în când ce mai face mama.. 
.. I-am deschis ochii să vadă că banii pe jucării erau bani aruncați în vânt căci nu erau de calitate, azi o 
cumpăra mâine era defectă și tot ale noastre din grădiniță sunt mai OK.  

 Încet, încet, băiatul a început să-și revină la normalitate să nu mai vorbească urât. A început să își 
facă prieteni, prietene se înțelegea cu fete, dar avea preferințe la o anume fată, iar dacă intra o altă fată să-i 
ceară, vorbea urât cu fata respectivă. Îl apostrofam atrăgându-i atenția Timpul trecea, nu mai mi se părea 
așa de dificil. Observasem că în special ziua de luni era mai rău, după două zile de stat acasă, iar venea ca 
un sălbatic la grădiniță și căuta să facă ce vrea el, dar l-am citit deja, l-am ignorat atât eu cât și ceilalți copii 
prostioarele, și astfel își revenea încet, încet. Când era calm îl întrebam dar ce-ai pățit dimineață de a-i avut 
chef de ceartă, ce ai făcut acasă în aceste două zile, iar el îmi povestea ceva rău de acasă. Îl învățam să-i 
spuie la tataiso că doamna a zis să nu vorbim urât nici măcar cu un cățel că se supără și acesta. Se râdea dar 
îi plăceau glumele mele.  

 Totul a fost OK până într-una din zile când a răbufnit un scandal uriaș de s-a ajuns și pe la poliție. 
Pe hol mama la fetița alintată și plângăcioasă cum o consideram eu în sinea mea, s-a luat la harță cu bunica 
lui A. . Că i-a spus fetița ceva acasă, că Andrei nu a vrut să se joace cu ea numai cu altă fată.. .. . și bla bla 
bla bunica lui A. a nimerit-o, că era și beată criță și mai mai să se bată. Am ieșit eu, directoarea care avea 
cabinetul lângă clasa mea, alte educatoare le-am liniștit. Aia cu fetița alintată s-a dus la poliție, că asta beată 
a amenințat-o că îi aprinde casa, și mai ales că soțul ei este plecat în străinătate și că o să se trezească cu ăia 
că-i dau foc.. . și bla bla bla. a mai luat o mămică martoră că a amenințat-o, care era vecină și cu ea, care 
deși până acuma erau certate de acasă acuma erau prietene. Un circ fără de bani s-a iscat între ele, bineînțeles 
că nu în incinta grădiniței. A doua zi bunica iar a venit băută și pusă pe scandal. S-a luat și de mine că de 
ce vorbesc așa dulce cu fetița respectivă, că pe nepotul ei nu-l iau așa. Mi-a aruncat cu niște cuvinte care 
m-au durut, că fac deosebire între copii. Asta m-a lovit cel mai tare în suflet, deoarece eu nu am încălcat 
etica niciodată. N-am putut să zic nimic căci nu aveam cu cine să vorbesc, mai ales că nu putea să-și învârtă 
limba în gură de beată. Câteva zile a adus copilul la grădiniță o noră de-a ei. Îi era rușine. Când a venit 
trează la grădiniță i-am spus că eu nu fac deosebire între copii. Pe fetița respectivă vorbesc așa până pleacă 
mamăsa, o alint ca să nu plângă, să poată pleca mamăsa. Am mai întrebat-o: l-ați întrebat vreodată pe A. 
cum mă port în clasă cu copiii când nu sunt părinții prin preajmă. Nu v-a spus cât de bine ne înțelegem 
acuma la grădi, și glumim, și scriem, și ascultăm povești, cântăm, pictăm, desenăm, ne jucăm, și toți copiii 
când este ora de joacă - se joacă cu cine și cu ce vor fără ceartă. Nu v-a spus cum face schimb de jucării, 
acuma nu se mai ceartă, nu mai vorbește urât. Doamnă dragă, dacă doriți să-l dați în altă parte, poate nu vă 
place de mine, eu nu mă supăr și în momentul acesta, eu nu vă rețin. Andrei, sărăcuțul, care asistase și la 
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cearta dintre ele și acuma, cât era el de plin de aere în cazul de față s-a rușinat văzând cum el a fost mărul 
discordiei. și mai ales că își cunoștea bunica că era beată. L-am conștientizat de consecința faptelor. N-a 
mai zis un cuvânt. Și-a dat seama că a greșit. După ce s-a revenit la normalitate, i-am spus, A. ți-ar place să 
vezi cum se bat din cauza ta și a făcut din cap că nu. Poți evita acestea prin comportamentul tău. Pot să zic 
că din ziua aceea Andrei s-a făcut mai cuminte. Mai aveam de parcurs un semestru, iar cele două s-au evitat 
nu s-au mai întâlnit. Bunica a fost chemată la poliție, a plătit o amendă că a amenințat public. Pe cât mi-a 
stat în putință am încercat să le împac, dar în zadar. Se evitau reciproc. La una îi era rușine că și-a dat seama 
că a greșit(bunica). Cealaltă era prea mândră de persoana ei. Copiii se jucau împreună, râdeau, vorbeau. Pe 
ele nu le-am lăsat să intervină în activitățile organizaționale din cadrul grupei. Le-am cerut, cu tactică, să 
nu se mai repete astfel de istorii în incinta grădiniței, ceea ce au respectat.  

 Imaginația morală și înțelepciunea erau necesare pentru a scoate un copil din sfera lui bolnavă și m-
am lovit de comportamentele inadecvate ale celor doi adulți.  

 În acel an mi-am folosit la maxim capacitățile mele din punct de vedere etic și moral.  
 Acel copil, la ora actulă este o problemă și la școală, m-am interesat. Cu cât avansează în ani, nimeni 

nu-l poate conduce pe drumul bun, din vina persoanelor din familia lui, care nu te lasă, nu se lasă conduse 
de nimeni. Da. Sunt foarte importanți cei șapte ani de-acasă și au consecințe în viața adolescentului/ 
adultului de mai târziu.  
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 ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI 
 

 PROF. PT. INV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR, STOICA CERASELA-ELENA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA „MINERVA ALEXANDRESCU” 

 COMUNA ȘOIMARI, JUD. PRAHOVA 
 
 Familia este prima școală a copilului. Ea răspunde trebuințelor elementare de protecție, exercitând o 

influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru totdeauna în profilul moral – 
spiritual al acestuia.  

 Familia este „NOI”; un noi care are semnificații puternice în ceea ce privește sentimentele comune 
și identificarea reciprocă.  

 Direcția socială de dezvoltare a individului uman, a personalității sale este dată tocmai de familie 
încă din primii ani de viață.  

 De când se naște, copilul învață de la cele mai banale acțiuni (mâncat, vorbit, mers), până la altele 
mai complicate.  

 Privindu-și și ascultându-și părinții, copiii își vor forma o anumită imagine a societății, a relațiilor 
din cadrul ei și se va comporta ca atare. Părintele nu îi oferă copilului său doar suportul material necesar 
dezvoltării, ci și o educație de calitate, un model de urmat. Părintele este modelatorul moral al copilului 
său, este modelul pe care acesta îl urmează. Nu este suficient să îi spună mereu ce să facă, ci să îi arate prin 
comportarea lui care este calea de urmat. Singurul mod de a forma copii buni este să fie mai întâi părinții 
buni.  

 Copiii trebuie feriți de traume deoarece întreaga lor viață va fi afectată.  
 Idealul este să se păstreze echilibrul între duritate și dragoste. Părintele trebuie să fie constant în 

principiile și în atitudinile sale; atunci când ia o hotărâre să nu se răzgândească pentru că altfel, îl va duce 
în eroare pe copil.  

 Copilul are nevoie să fie ajutat, să fie încurajat și îndrumat în viață, neavând experiență pentru a o 
înfrunta. Comunicând și ascultându-l, părintele creează o relație în centrul căreia stă dragostea. Astfel, 
copilul crește în leagănul de iubire părintească.  

 Tratându-l cu respect, ascultându-i cu atenție mesajul pe care încearcă sa ni-l transmită și apoi 
petrecând puțin timp în plus cu el, vom fi surprinși cât de eficient poate fi acest tratament.  

 Sunt părinți care nu bat copiii, dar prin atitudinea lor, le insuflă acestora un sentiment de teamă, de 
inferioritate. Au impresia că astfel au autoritate asupra lor; de fapt, este pseudoautoritate, deoarece, odată 
cu vârsta, simțindu-se din ce în ce mai independenți, copiii vor reguli pe care copilul trebuie să le respecte 
fără să discute. Aceste concepții își vor pune amprenta asupra modului în care viitorul adult își va construi 
un loc în societate. Rolul părintelui este, deci, nu doar acela de educator, ci de patrener, de prieten al 
acestuia, impunându-se atragerea copilului la preocupările familiei (în măsura în care este posibil). Apelul 
la capacitățile de înțelegere și de simpatie ale copilului, dezvăluirea și autointuirea consecințelor posibile 
ale faptelor, dau acestuia posibilitatea cunoațterii răului pe care l-ar putea provoca faptele sale, și-l 
responsabilizează.  

 Climatul familial autoritar nu este cel care va determina copilul să accepte atitudinea adultului, cel 
mult va provoca teamă și anxietate, ce pot deveni declanțatori ai unei conduite de respingere, violență sau 
chiar delicvente.  

 Climatul familial educativ-democratic, care asigură în același timp „dragoste necondiționată” și o 
atenție focalizată, fără a altera autoritatea parentală presupune calm și echilibru, indiferent de situație și un 
cuplu familial care să vină permanent în întâmpinarea nevoilor copilului, sprijinindu-l neîncetat.  
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CEI 7 ANI DE ACASA  
 

PROF. INV. PRIMAR STOICA DIJA HAJNAL 
ȘCOALA GIM. I. D. SÎRBU PETRLA 

 
Dezvoltarea și educația copiilor noștri au devenit unele din prioritățile vieții noastre, balansând într-

o utilă măsură jobul și hobby-urile. Cu toate acestea, educația primită în școală, acasă și pe stradă reușește 
să le dezvolte doar inteligență cognitivă, nu și inteligență emotională, care este esenţială în armonioasa și 
sănătoasa dezvoltare a copiilor.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună ,,mulţumesc”,  ,,te 
rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie dirijat cu grijă şi afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare 
în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi 
cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a 
idealurilor, dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează 
primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de 
altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al 
„ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară 
împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea 
socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească 
prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult.  

 Copiii învaţă prin imitare. Îi observă pe adulții din jurul nostru și le imită gesturile, atitudinile, 
comportamentele. Când ei vor vedea adulți nefericiți, vor deduce faptul că acesta este modul corect de a 
trăi, iar fericirea nu este un obiectiv în viaţă. Din nefericire, noi, adulții, îi învăţăm să spună, prin imitare, 
dar fără să simtă sau să dorească, să spună “Mulţumesc” sau “Bună ziua”. Conceptul de “Cei 7 ani de acasă” 
nu mai are același înțeles ca pe vremuri, deoarece în cei 7 ani de acasă, părinţii îi educă în spiritul competiției 
cu orice preț, cu idei de genul “dacă pierzi, ești un ratat” sau “Băiatul vecinei a luat note mai mari ca tine”. 
Respectul faţă de oamenii din jur nu mai reprezintă o valoare atât de importantă pentru copiii noștri, 
deoarece noi, adulții, am încetat să le mai spunem asta. Astfel, toate sugestiile pe care cei mari le dau celor 
mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture posibilitatea copilului să se implice emoțional într-un anumit 
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aspect. Astfel, crescând, adultul va avea rețineri să-și facă așa repede prieteni, să râdă, să se bucure ca un 
copil, să treacă peste probleme, să se bucure de orice moment, așa cum o făcea când era mic.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme. „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai 
târziu şi anume – OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă 
cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne 
educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se 
formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
 

2266

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ  
 

 PROF. DORINA STOICA  
 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA CARANSEBES 

 
 Cuvântul cheie al celor 7 ani de acasă este RESPECTUL. Respectul sta la baza bunelor maniere 

valabile în toate situațiile.  
 În cei 7 ani de-acasă copilul este învățat să-și respecte semenii, să respecte persoana dar si 

convingerile acesteea. A-l respecta înseamnă a-i recunoaste identitatea, deci locul in societate.  
Cei 7 ani de-acasa te învață că fiecare om are dreptul la respect, atata timp cat si el se respectă pe el 

însuși. Respectul înseamnă: stăpânire de sine, exprimare îngrijită, credință în ceva sfant, oricare ar fi ea, 
credința in anumite valori pe care fiecare individ si le definește asa cum doreste.  

Japonia este pe primul loc din lume, tara respectului. Regulile aici se bazează pe educatia in cei 7 ani 
de acasa, în care copilul este învățat să respecte natura si ierarhiile. Vârsta, superioritatea în functie. Aici 
un varstnic are intotdeauna ultimul cuvant.  

În cei 7 ani de acasa copilul este invătat că bunele maniere încep din familie, în relațiile cu parintii, 
fratii, bunicii. În familie copilul este invatat sa spună „Buna ziua”, Multumesc, scuza-ma, sa bata la usa 
inainte de a intra, sa nu dea buzna in camera parintilor, sa-si aranjeze lucrurile sis a lase baia curata, sa aiba 
o tinuta decenta, sa respecte un orar si sa vorbeasca corect. Aceste reguli sunt usor de respectat de copil, a 
cere iertare insa, este mai dificil pentru copil, deoarece ii da senzatia ca se umileste.  

 Bunele mainere ne ajută să fim cât mai noi înșine. Relațiile cu cei din jur sunt îmbunătățite cu ajutorul 
lor.  

 Cei 7 ani de acasă sunt expresia unui caracter autentic, plin de valoare, unic. Ei ne ajută să ne 
cunoaștem propriile atuuri, calități dar și slăbiciunile. Respectarea regulilor ne ajută să avem autocontrol.  

 Cei 7 ani de acasa pune copilul in valoare dar si familia din care face parte. Copilul este cartea de 
vizita a parintilor. Cand vorbim despre cei 7 ani de acasa ne referim la educatia pe care o primeste copilul 
de la parinti. Ne referim la comportamentul unui copil format acasa pana ce merge la scoala.  

Cand spunem ca un copil are cei 7 ani de acasa ne ducem cu gandul la un copil bine crescut care sties 
a salute, sa spuna multumesc, te rog. Un copil bine educat si manierat se va descurca mult mai bine in 
societate. Dragostea parintilor ii permite copilului sa se dezvolte sis a aiba incredere in fortele proprii. 
Atmosfera deschisa de dragoste bazata pe incredere, in care copilul este apreciat de parinti fac din regulile 
de comportament ceva pozitiv, placut si nu disciplina de fier.  

 Parintii sunt modele pentru copii. Daca in familie nu se spune multumesc degeaba incercam sa ii 
atragem atentia ca nu a spus multumesc la cofetarie.  

Recompensa cea mai valoroasa pentru copil nu este nici banul. nici jucaria ci lauda si multumirea cu 
care parintele il apreciaza cand copilul da dovada ca este bine crescut.  

 Parintii trebuie sa dea dovada de intelegere fata de comportamentul copilului atauci cand acesta 
greseste involuntar.  

 Daca insa parintele stabileste reguli realiste si echilibrate, este perseverant si nu trece cu vederea 
greselile voluntare ale copilului cu siguranta ca va avea un copil bine crescut, cu cei 7 ani de acasa.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

ÎNTOCMIT, PROF. INV. PRIMAR, SOBARU MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”IORGU IORDAN”, TECUCI, JUD. GALAȚI 

 
”Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului  exprimă calificativul părinților” 
 Valeria Mahok 
 
 Pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei 7 ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 

politeţe şi de principii de viaţă esenţiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei, şi 
care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială.  

 Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare. Nu trebuie 
să uităm însă că purtarea copilului, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este întotdeauna un 
lucru intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă două persoane 
care discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu e un semn de 
bună creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane.  

 De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supară atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special.  

 Aceasta expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc.  

 Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod.  

 Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

 Bebelușul este atașat de părinți, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și exprimate de către 
copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la diverși stimuli, modul 
de a răspunde la mediu se pot observa la copil, asemeni unei oglinzi.  

 La vârsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea și sunt frumoasă” ori 
„Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi. ” Astfel va exista o încercare de concordanță între 
imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine.  

 Nu este de-ajuns doar să ne controlam limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristețe, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Bineînțeles că asta 
nu înseamnă că permanent vom fi stresați de cum vorbim, ne purtăm ori reacționăm la cei din jur, pentru 
ca ne va fi foarte greu și chiar ne vom simți obosiți la un moment dat.  

 Însă va trebui să ne impunem anumite restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel încât copilul să poată trage învățăminte atât din situațiile și întâmplările frumoase din viața noastră, 
cât și din cele negative.  

 Este nevoie de însușirea responsabilității de a fi părinți, de a fi permanent conștienți ca cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizeză ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în 
diverse situații și va fi judecat, acceptat ori nu în societate.  

 Deprinderile de comportament, atitudinea faţă de ei înşişi, faţă de ceilalţi, faţă de prieteni, faţă de 
muncă, formate în aceşti ani vor sta la baza personalităţii lui viitoare. Această perioadă este extrem de 
importantă deoarece studiile arată că în aceşti ani se formează personalitatea pe tot restul vieţii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: SOFIA VERONICA FLORENTINA 
GRADINIȚA CU P. N. ”ION CREANGA” ÎNSURAȚEI, JUD. BRAILA 

 
 ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, 
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". ( ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Educaţia, bunele maniere, 
regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde 
de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care 
se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 
să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, copilul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic, ş. a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care 
ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor.  

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

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus ”Mulţumesc !” la magazin, 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească 
reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este 
important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, 
tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie 
înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uităm că şi noi adulţii greșim uneori.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care parinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei.  

Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru 
formarea lui ca adult.  

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți.  

Copilul trebuie învățat să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea 
exemplului.  

Este necesar să se stabilească și să se impună reguli și limite în comportamentul copilului.  
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Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate 
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se 
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. Copilul trebuie învățat să iși exprime emoțiile și 
sentimentele; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale pașnică și să-și controleze impulsurile sau să 
renunțe la agresivitate.  

 Părinții trebuie să-și învețe copilul să spună mereu adevărul, chiar dacă de multe ori poate nu le 
convine ceea ce a făcut. Este necesar să își petreacă cât mai mult timp cu copilul lor. Ca părinți, trebuie 
să se implice cât mai mult în viața copilului, iar cei 7 ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului 
petrecut cu el.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum fiecare părinte își creşte şi își educă copiii, 
aşa cum se comportă părinții, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor și copiii lor. Copiii cresc şi se 
formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  

,,Cei șapte ani de acasă” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți închinate binelui, 
frumosului și adevărului.  

 
Copiii învaţă ceea ce trăiesc, de Dorothy Law Nolte 
 Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne; 
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi; 
Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi; 
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia; 
Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi; 
Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători; 
Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea; 
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea; 
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească; 
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un ţel; 
Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă să fie generoşi; 
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr; 
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi; 
Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul; 
Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi; 
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF.: ŞOFRAC MARIA 
COLEGIUL TEHNIC”C. D. NENIŢESCU” BAIA MARE 

 
Cei 7 ani de acasă sunt despre educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, despre formarea 

personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani 
de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă 
cuviincios cu cei pe care îi întîlnește.  

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

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 2ani, la 3 ani, la 5 sau la 7 ani.  

 La 2 ani copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: 
"Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a 
aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai 
multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e 
rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil 
să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit 
să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Copilul de 2 ani nu poate 
înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se 
joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, 
asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie.  

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  
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 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

 Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  

 Prin urmare, o educaţie sănătoasă, primită în familie în primii 7 ani de viaţă, stau la baza formării 
fiecărui individ, iar educaţia primită la şcoală vine să completeze şi să creeze un individ cât mai bine integrat 
şi mai util societăţii.  

 
Bibliografie:  
https://jurnalul. antena3. ro/viata-sanatoasa/sanatatea-copilului/cei-7-ani-de-acasa-317519. html 
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EDUCATORI SI PARINTI, MODELE PENTRU  
,,CEI... 7 ANI DE ACASA” AI COPILULUI 

 
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,TOMA BRATIANU” ŞUICI 

G. P. N. ŞUICI, JUD. ARGES 
PROF. INV. PRESC. SOITARIU MARILENA 

 
 Construcţia celor „7 ani de acasă“ este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie de 
parteneri. Rolul părinţilor este acela de a fi educatorii copilului lor. Unde şi când se termină rolul de 

educator al părinţilor? Când învăţăm, când relaţionăm, când iubim? Avem de învăţat de la copilul nostru? 
Când putem spune:“iartă-mă“!, „am greşit“? Ştim oare totul despre copilul nostru? Dar despre noi, ca 
părinţi? 

 Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

 Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol essential în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

 Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului. 
Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează. Marele 
pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, afirma ,,Nu trebuie să faceți în fața 
copilului nimic din ce nu vreți să imite’’.  

 Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca 
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 
Părinții și membrii apropiați din familie devin modele de conduită, care sunt mai puternice decât orice 
reguli enunțate și exersate în afara familiei. Copilul va reacționa așa cum a văzut nu cum i s-a indicat. De 
aici rezultă uneori comportamentul nedorit și consecințele negative ale acestuia. Cei 7 ani de acasa își pun 
amprenta adânc în personalitatea individului, elementele pozitive și negative fiind evidente peste ani, chiar 
și la vârsta maturității. De aceea este important să ne cunoaștem copii, să le înțelegem posibilitățile potrivit 
vârstei și capacităților lor reale, să încurajăm orice realizare, oricât de neînsemantă ne-ar părea, să intram 
cu adevărat în lumea lui pentru a-i putea deschide drumul spre formarea viitoare.  

 Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. Factorii determinanţi în 
dezvoltarea personalităţii copilului sunt familia și școala.  

Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice. În familie se formează cele mai 
importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi 
atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestor sarcini, modelul 
parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce 
e rau, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil 
să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă 
să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educația 
pe care copilul o primește de la părinți la formarea personalității și comportamentului copilului până merge 
la școală. Atunci când spunem că un copil are cei 7 ani, ne gândim la un copil bine crescut, care știe să 
salute, să spună mulțumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. Educația, 
bunele maniere, regulile morale, sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va 
descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE IN FORMAREA BAZELOR 
 MICULUI ECOLOGIST SI GEOGRAF DIN ANII DE LICEU 

 
MIHAELA SOROCEAC,  

PROF DR. LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST, TIMIȘOARA 
 
Primele cunostinte simple de geografie apar ca niste muguri in viata copilului mic inca de la varsta 

cand incepe sa mearga si descopera lumea in care traieste prin propriile simturi. Invata incet, pas cu pas sa 
cunoasca si sa recunoasca locuri si sa se identifice cu ele ca parte a mediului natural de viata, fie ca este la 
sat, fie ca este la oras, cunoasterea este una directa, imediata. Asa afla despre componentele climatice 
(ploaie, ninsoare, frig, caldura, vant, etc), despre succesiunea anotimpurilor, despre formele de relief, despre 
strazi si case si despre tot ceea ce il inconjoara. Descopera prin joc si curiozitatea specifica varstei lumea 
care il inconjoara si din care face parte.  

Cunostinte primare de geografie apar la varsta prescolara cand capacitatile intelectuale si psihologice 
se dezvolta si copilul face legaturi si conexiuni, intelege prin propria minte lumea care il inconjoara. Rolul 
familiei este esential aici, de acasa plecand atitudinea fata de mediu si lumea inconjuratoare, curiozitatea 
de a sti mai multe sau, din lipsa de cunoastere, nepasarea, indiferenta.  

Acum apar primele semne de interes fata de natura, de a o cunoaste si mai bine prin proprii ochi, de 
a intelege cum frunzele apar si apoi dispar, de ce din nori si ploua si ninge, acum este acea perioada a lui 
„de ce”. Aceasta interogatie, aparent sacaitoare si sacadanta, repetata la infinit este o permanenta sursa de 
informatie pentru copilul mic. Si de aici, in functie de raspunsuri, curiozitatea lui va merge mai departe si 
va descoperi si mai multe despre ceea il intereseaza.  

Perioada aceasta este o etapa de dezvoltare esentiala in viata si evolutia copilului si influenteaza mult 
pe viitor cum acesta va privi natura.  

De aici pleaca directii majore in dezvoltarea intelectuala si ulterior inclinatiile stiintifice si de studiu.  
Famiile in care exista rabdare si toleranta, in care se pune accent pe comunicare si explicare, pe 

discutii despre tot ceea ce il intereseaza pe copil vor aduce multa lumina in viata copilului, vor hrani aceasta 
curiozitate si ii vor da noi aripi spre cunoasterea lumii inconjuratoare.  

Copilul mic doreste sa stie cum functioneaza, cum se produce, cum apare, care este explicatia? 
Parintii care sustin aceasta curiozitate prin raspunsuri care sa duca la si mai multe astfel de intrebari vor 
reusi sa insufleteasca mereu si mereu curiozitatea innascuta a copilului si vor conferi siguranta si confortul 
pentru cunoastere.  

Mediul familial sigur, in care sunt incurajate comunicarea, discutiile si dialogul, iesirile in aer liber 
cu observarea schimbarilor din natura, cu intelegerea spatiului in care fiecare locuieste, cu cunoasterea si 
explorarea acestuia prin observarea micilor pasari si animale sau insecte, vor trezi in copii interesul pentru 
aer liber, pentru cunoasterea si intelegerea lumii in care traiesc si daca totul este facut natural prin joc, 
atunci se vor seta niste obiceiuri sanatoase de viata.  

Omul este prin definitie o fiinta sociala, functioneaza la potential maxim atunci cand se simte in 
mediul sigur, incurajat si sustinut de semenii lui. Familia este celula de baza, cea mai sigura pentru 
dezvoltarea armonioasa si obiceiurile unei familii vor fi preluate de copil, ulterior de adolescent si poate, 
duse pana la maturitate ca si obiceiuri de viata.  

Daca din familie, de la varsta frageda copiii invata sa cunoasca realitatea cu proprii ochi, vor sti sa 
aprecieze si sa dea valorea tuturor componentelor de mediu, vor gasi satisfactie si placere sa se bucure de 
frumusetile lumii inconjuratoare si vor avea grija sa protejeze spatiul in care traiesc si locurile noi pe care 
le viziteaza.  

Componenta ecologica a adultului este una care se cultiva de la varsta frageda si se deprinde prin 
imitarea celor vazute acasa, acolo unde copiii petrec cel mai mult timp in primii ani de viata cand se si 
instaleaza principalele comportamente. Cel mai important este ce fac parintii, cum ei reusesc sa traiasca in 
echilibru cu mediul in care locuiesc, cum folosesc resursele de mediu, care este atitudinea fata de poluare 
si reciclare, cum se pune problema consumului de apa si de electricitate in fiecare familie. 
Responsabilizarea copilului mic va conduce la obiceiuri de viata care vor persista. Important este ca acestea 
sa fie ecologice si in armonie cu mediului inconjurator.  
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Majoritatea elevilor de liceu pasionati de geografie pe care personal i-am cunoscut au povesti din 
copilarie interesante. Fie de mici, de cand studiau fluturi, furnici sau pur si simplu observau schimbarile de 
vreme si incet incet prin studiu, lecturi si cu ajutorul parintilor si apoi a lumii world wide web precum si 
prin excursii cu familiile au invatat sa cunoasca lumea inconjuratoare prin proprii ochi. Scoala este doar un 
facilitator catre informatii, noi profesorii deschidem porti acolo unde exista deja teren fertil hranit si cultivat 
de familiile din care vin elevii nostri.  
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IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROF. ȘORTAN MARIUS 
ȘCOALA GIMNAZIALA DOBRA 

 
 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 

copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.  

 Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.  

 Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

 În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

 Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

 Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

 Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

 Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
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Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
 Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

 Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici 
propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte 
obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl 
vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: 

„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 
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PARTENERII EDUCAȚIEI COPILULUI: ȘCOALA, FAMILIA ȘI 
SOCIETATEA 

 
ȘOVA SIMONA-ANDREEA 

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „N. VASILESCU-KARPEN” 
BACAU 

 
 Familia este primul mediu de viaţă al copilului care influenţează în mod deosebit viaţa copilului. 

Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia 
 Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, transmiterea 

primelor cunoştinţe, sentimente, virtuţi. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de 
vedere fizic, intelectual, moral şi estetic.  

Alături de şcoală şi familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia copilului. Partener 
tradiţional al şcolii, familia se defineşte atât ca instituţie socială, cât şi ca grup specific constituit din 
persoanele care sunt unite prin legături de căsătorie, sânge sau adopţie.  

 Copilul reprezintă elementul central în educaţie. Educaţia trebuie centrată pe elev, iar finalitatea ei 
să fie formarea capacităţii elevului de a se adapta la realitatea socială. Şcoala alături de familie influenţează 
prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învăţământ, personalitatea copilului.  

Timpul liber şi familia 
Unii părinţi consideră că este suficient să asigure copilului hrana, îmbrăcămintea, încălţămintea şi 

supravegherea pregătirii temelor. Cei mai mulţi cred că un copil îşi găseşte uşor ocupaţie pentru timpul 
liber, dar de la monotonie la nechibzuinţă nu este decât un pas. Televizorul înlocuieşte de cele mai multe 
ori deplasarea la un spectacol, internetul ia locul lecturări unei cărţi, jocurile pe calculator iau locul jocului 
cu alţi copii unde are posibilitatea să socializeze. Organizarea raţională a timpului liber acţionează benefic 
asupra organismului şi dezvoltării armonioase a personalităţii copilului.  

Dezvoltarea intelectuală 
Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: 

despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice etc. ). Familia se preocupă şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor, dezvoltâdu-le spiritul de observaţie, memoria si gândirea. Părinţii 
încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. Copiii pun multe 
întrebari în jurul vârstei de 3-6 ani, iar părinţii îi ajută să-şi însuşească un număr mare de cunoştinţe, 
răspunzând cât se poate de corect şi exact, folosind diferite jocuri de stimulare a limbajului, corectându-le 
greşelile de limbaj, neîncurajând micile scăpări ale copilului, care mai târziu pot deveni deficienţe de limbaj.  

Familia şi dezvoltarea fizică a copiilor 
Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să 

utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertăţii, 
schimbările fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului; prin 
îndrumări perseverente şi afectuoase, prin modificarea regimului de odihnă, prin crearea unor noi deprinderi 
igienice, familia le va putea rezolva la timpul potrivit.  

Educaţia morală a copiilor 
Noţiunile de respect, politeţe, cinste, sinceritate, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, 

grija faţă de lucrurile încredinţate sunt noţiunile carese formează în cadrul familiei, din primii ani de viaţă. 
Modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. Aceste noţiuni îl ajută pe copil 
să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur.  

Familia şi educaţia estetică a copilului 
Părinţii sunt cei care realizează primul contact al copilului cu viaţa socială, cu frumuseţile naturii, cu 

tot ceea ce reprezintă frumosul. În unele familii preocuparea pentru cultura estetica a copilului lipseşte cu 
desăvârşire, iar în altele aceasta este exagerată, înclinarea către artă va fi însă aleasă doar de către copil.  

Familia – mediu educativ 
Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, adică în componenţa sa să existe toţi membrii care 

alcătuiesc în mod normal un asemenea colectiv. Opiniile celor doi părinţi referitoare la copil trebuie să fie 
convergente iar părinţii trebuie să fie un bun exemplu, având în vedere cât de puternic este spiritul de 
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imitaţie la copii. mod normal un asemenea colectiv. Cadrul didactic trebuie ca mai întâi să se întrebe care 
sunt valorile şi atitudinile faţă de şcoală pe care fiecare familie le transmite, care e stilul de influenţare, 
atmosfera familială. Apoi, pornind de la faptul că părinţii sunt eficienţi în formarea unor deprinderi la 
proprii copii, dar şi cei mai interesaţi faţă de progresul copiilor, educatorul trebuie să găsească modalităţile 
prin care părinţii pot fi motivaţi pentru a-şi asuma şi a practica efectiv rolul de parteneri ai şcolii în actul 
educativ.  

Relaţia de parteneriat constă în coordonarea acţiunilor între părinţi şi învăţători astfel încât obiectivele 
de realizat, metodele folosite, formele de organizare şi de evaluare a activităţii să fie comune. Părinţii şi 
învăţătoarea vor învăţa unii de la alţii pentru a alege împreună varianta cea mai potrivită pentru copil. Dacă 
vom căuta soluţii eficiente pentru numeroasele probleme care se nasc din complexitatea actului educativ, 
parteneriatul educaţional cu părinţii va fi înţeles ca una dintre strategiile de bază ale şcolii.  

Una dintre formele cele mai dezvoltate în ultima vreme este intervenţia socio-educativă bazată pe 
şcoală. Parteneriatul între şcoală şi familie şi-a demonstrat eficienţa pretutindeni unde a fost aplicat, dacă 
s-au respectat anumite condiţii de realizare a acestuia: 

- părinţii să fie percepuţi de către cadrele didactice ca persoane active şi valoroase pentru educarea 
copiilor; 

- părinţii să se implice în mod concret în luarea de decizii referitoare la activităţi extraşcolare, la 
modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor opţionale etc.  

- responsabilitatea pentru evoluţia copilului să fie împărţită între şcoală şi părinţi.  
Profesorii trebuie să renunţe la poziţia de putere, de superioritate în relaţia cu părinţii şi să îşi asume 

propria responsabilitate pentru eşecurile copilului. La rândul său, părintele trebuie să aibă disponibilitatea 
necesară pentru a juca noi roluri în viaţa şcolii.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre şcoală şi familie în perioada şcolarităţii mici îl 
reprezintă susţinerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale şi să obţină succesul şcolar. Criteriul care indică nivelul calitativ al activităţii didactice este 
obţinerea sau neobţinerea succesului şcolar de către fiecare elev. De asemenea, familia consideră 
şcolaritatea drept miză pentru dobândirea succesului profesional sau social.  

Parteneriatul educaţional e considerat în prezent, la nivel mondial, ca strategie aptă să rezolve unele 
dintre problemele complexe ale educaţiei; şi în şcoala românească, reforma are ca principiu fundamental 
parteneriatul; ea trebuie să fie un mediu deschis spre comunitatea din care face parte. Familia este partenerul 
tradiţional al şcolii. Ea influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură; de aceea, şcolarizarea nu se poate 
realiza pozitiv fără participarea activă a părinţilor.  

Concluziile studiilor legate de influenţa climatului familial asupra evoluţiei personalităţii copilului 
atrag atenţia asupra faptului că exercitarea rolului parental nu e un dat biologic. De aceea, în cadrul 
parteneriatului educaţional şcoală - familie trebuie să ne propunem educaţia părinţilor ca o educaţie a 
educaţiei copilului, ca un studiu al creşterii şi dezvoltării acestuia, care să aducă în planul vieţii familiale 
zilnice modalităţi corecte de relaţionare şi de exercitare a rolului parental.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI  
 

 PROF. SPILCA CRISTINA SIMONA 
 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate şi de felul 

în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului adult!” 
Danion Vasile  

 
Din punct de vedere etimologic, noțiunea de ,,educație” provine din latinescul ,,educo, -are”, care se 

traduce prin a conduce pe om, cu metode adecvate spre o țintă. Educația a apărut odată cu omul și este 
fundamentală pentru el, procesul educativ fiind dintotdeauna o necesitate existențială.  

 Educația copilului începe în familie. Familia creștină este un sanctuar, căminul sfânt al tuturor 
virtuților creștine. În familie, părinții trebuie să-și îndrume corect copiii. Caracterul copiilor nu se formează 
numai prin vorbe și sfaturi, ci și prin viața și exemplul părinților. Copiii, ca receptori sensibili ai 
comportamentului celor mari, suferă automat influența lor. La aceasta contribuie și tendința lor de a-i imita 
pe cei mari și, în special, pe părinți.  

 Legătura armonioasă a părinților constituie cea mai bună premisă pentru dezvoltarea morală și 
spirituală a copiilor. Copiii își privesc părinții ca pe niște autorități, ceea ce este necesar educației și 
maturizării lor spirituale. Această autoritate nu se întemeiază pe asuprire și constrângere, ci pe iubire. 
Întotdeauna trebuie sa îi spunem copilului că avem încredere în el și în capacitățile lui, deoarece atunci 
când copilul se simte acceptat și prețuit, va dărui tot ceea ce este mai bun.  ,,Știam că poți”,  ,,Ești pe calea 
cea bună” sau ,,Faci o treabă grozavă!” sunt moduri în care părinții pot să comunice copilului că ei cred în 
el așa cum este, fără a-l presa să realizeze ceva. Este necesar ca părinții să investească timp în viețile 
copiilor, arătându-le căt de mult îi prețuiesc, acordându-le o atenție specială. Ei ar trebui să participe la 
evenimentele importante din viața lor, deoarece acordându- le timp copiilor, se dezvoltă cu ei o relație 
apropiată, având ocazia de a-i cunoaște mai bine. Copiii constituie pentru părinți adevărate daruri cerești, 
binecuvântări pe care Dumnezeu le trimite în familii, pentru mângâierea părinților.  

 În ultimul timp se vorbește foarte mult despre parentingul responsabil și eficient sau despre conduita 
părinților, din perspectiva formării emoționale și a educației morale a copiilor, identificându-se, din punctul 
de vedere al implicării lor în educația copiilor, trei categorii de părinți: neimplicați sau absenți, părinți 
dezaprobatori și părinți ,,laissez-faire”. Prima ignoră emoțiile copiilor, cei dezaprobatori au o atitudine 
critică la adresa sentimentelor negative ale copiilor, în timp ce părinții ,,laissez-faire ” acceptă și 
empatizează cu emoțiile copiilor, dar nu au capacitatea de a-i îndruma și a le pune limite în comportament.  

 Adevărata educație se realizează prin iubire. Fiecare om simte nevoia de a iubi și de a fi iubit, de a 
dărui și a primi în dar, de a ocupa un loc privilegiat în sufletul celor cărora le-a oferit un loc aparte în inimă. 
Această dorință are un sens deosebit în sufletul copilului. Copilul este asemenea unui diamant pur, în stare 
latentă, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, iar pentru a fi pus în valoare și prețuit cu adevărat este 
nevoie de iubirea și grija părinților. Educația primită de copil, în familie, în primii ani de viață, stă la baza 
formării personalității sale. Această educație este o artă, mai ales datorită finalității sale speciale, care nu 
se limitează la oferirea unui bagaj de cunoștințe folositoare în viața de aici, pentru copii, și a bucuriei pentru 
reușitele lor, din partea părinților, ci vizează planul vieții veșnice.  

 Așadar, educația începe în familie, iar centrul vieții familiei trebuie să fie Mântuitorul Iisus Hristos, 
pedagogul desăvârșit.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA BUGHEA DE JOS  
COMUNA GURA VITIOAREI, JUDEȚUL PRAHOVA 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PRIMAR SPINU CORINA  
 

A fi copil este cel mai minunat lucru, mai ales dacă mediul familial este deosebit.  

 

Copiii sunt oglinda vieții noastre, iar noi ca părinți trebuie să-i îndreptăm spre drumul 

cel mai bun în viață. Cum putem face acest lucru? Foarte simplu. Începând de la primii pași 

și până în adolescență, copilul are nevoie de suportul psihic și moral al părintelui. Pornind 

de la primii ani, acei 7 ani de acasă, copilul primește educația necesară pentru a se descurca 

în prima etapă a vieții, preșcolaritatea.  

 

 Preșcolarul știe elementele de bază, cuvinte de politețe: te rog, mulțumesc, îmi dați 

voie etc. Pentru ca cei 7 ani să fie frumoși, noi ca părinți trebuie să acordăm mai mult timp 

copilului, să ne jucăm cu el cât mai mult cu putință, să colorăm, să cântăm, să învățăm o 

dată cu el, să fim copil cu el.  

 

 Cei 7 ani de acasă sunt cei mai frumoși, sunt acei ani care ne urmăresc și pe care îi 

porți în suflet o viață.  
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SPÎNU DANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, BACĂU 

 
«Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau 

săvârşiţi o faptă pe care i-aţi prezentat-o drept o greşeală când a comis-o, el cu siguranţă se va apăra 
invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se va pune în asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu, 
încât cu greu vă veţi putea atinge de el pentru a-i îndepărta cum trebuie greşeala. », spunea pedagogul 
John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa şi climatul acesteia şi de înclinaţia către 
imitaţie a copilului.  

Familia reprezintă un partener important în educaţia copilului. Educaţia este o obligaţie a familiei, a 
statului, a fiecărui individ în parte. De toţi aceşti parteneri depinde formare personalităţii copilului şi 
devenirea lui ca om de mâine. Familia are pe drept cuvânt o treaptă superioară de legătură interpersonală 
intimă, realizată din dragoste. Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecţie fizică, 
afectivă, mentală, morală şi socială pentru toţi membrii ei, dar mai ales pentru copii.  

Relaţiile din sfera familiei sunt de tip special, având la bază sentimente de dragoste şi respect reciproc. 
Iubirea nu e totdeauna dezinteresată, poate fi uneori prea posesivă, tiranică şi devoratoare. Tot ce la un 
moment dat părea de o solidă convergenţă, uşor poate cădea în divergenţă. Familia este o instituție socială, 
prima școală în care copilul învață bunele maniere, învață să fie responsabil, să se respecte pe sine și să îi 
respecte pe cei din jurul lui, să ia propriile decizii și să și le asume, și lista poate continua la nesfârșit. Toate 
aceste reguli în educație nu se învață în cadrul unor cursuri, ci din mers, din plimbările cu părinții, joaca de 
weekend sau prin observarea comportamentului acestora.  

Cele mai acute probleme educative, culminând cu insuccesul şcolar, se nasc din absenţa sau ignoranţa 
atenţiei părinteşti sau coroziunii afective din familiile dezorganizate, cu un nivel economic precar, cu 
tulburări psihice, consum de alcool, violenţă fizică şi verbală. Motivul pentru care un copil are un 
comportament considerat nepotrivit de adult ascunde, de cele mai multe ori, o altă explicaţie decât răsfăţul, 
conform unei teorii recente. Fie că cel mic cerşeşte atenţia părinţilor, vrea să se joace, îl supără ceva sau nu 
înţelege un anumit lucru, părinţii sunt cei care ar trebui să realizeze faptul că pedeapsa nu educă, indiferent 
de metoda de coerciţie aleasă, ci complică şi mai mult lucrurile.  

Cu cât un copil dovedeşte un comportament mai dificil sau mai agresiv, cu atât mai mult are nevoie 
de atenţia şi înţelegerea părinţilor, nu să fie pus la colţ şi certat, atrage atenţia psihologul Naomi Aldort, 
autoare a cărţii „Raising Our Children, Raising Ourselves“ (Ne educăm copiii, ne educăm pe noi înşine).  

Copiii învaţă înregistrând ceea ce văd la ceilalţi, iar părinţii reprezintă prima şi cea mai sigură sursă 
de informaţii, primele modele pe care le urmează. Aşa că atunci când părinţii recurg la pedepse corporale, 
la ţipete sau mustrări frecvente, inclusiv la pedepse pe care le consideră o alegere blândă, cum este trimiterea 
copilului la el în cameră pentru o anumită perioadă de timp sau îl pun la colţ, nu fac decât să le ofere un 
exemplu de comportament agresiv, pe care îl vor adopta. Acesta primeşte mesajul că este abandonat şi 
îndepărat, lăsat singur cu temerile şi nesiguranţele sale, chiar de către cel care ar trebui să-l înveţe cum să 
se descurce cu problemele şi emoţiile care îl stăpânesc. Psihologul Laura Markham crede că această 
pedeapsă în vogă printre părinţii zilelor noastre ar trebui înlocuită cu o perioadă în care părintele să încerce 
să descopere, alături de copil, problema din spatele unui anumit tip de comportament. Markham avertizează 
că excluderea pedepselor nu echivalează cu renunţarea la a impune limite copiilor, care înseamnă cu totul 
altceva.  
 Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul reprezentat de familia 
sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi. Încă de când copilul formulează primele 
propoziţii simte nevoia să transmită părinţilor "evenimentele" din viaţa sa. Dacă părintele va fi mereu 
ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul 
comunicării se rupe iar copilul se va simţi neglijat, respins în aşteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă 
parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape de sufletul copilului, pătrunzând în gând şi luând 
parte la preocupările acestuia, părintele devine confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi încredere al 
copilului sporind şansele unei iubiri reciproce şi unui respect necondiţionat.  
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 Rolul părintelui în existența copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găsește forța 
și secretul de a lansa pe traiectoria vieții un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun și, prin 
aceasta, predispus la o anume fericire. Părintele nu are dreptul și nu poate să se substituie copilului său, pe 
care trebuie să-l perceapă de la bun început ca pe o ființă autonomă, rolul său fiind acela de a-i facilita, 
stimula și consolida manifestarea autonomiei și eficienței sale umane.  

 Se spune că "profesia" de părinte este una din cele mai vechi profesii care se practică de către toţi 
membrii comunităţii, însă puţini sunt cei care se străduiesc s-o înveţe sistematic, să-şi pună probleme şi să 
încerce să le rezolve la nivelul perioadei actuale. Copilul are nevoie de un mediu familial cald, liniştit. 
Rezultatele bune în educaţia copilului în familie se obţin atunci când părinţii încearcă să cunoască 
posibilităţile de înţelegere ale copiilor, aspiraţiile, preferinţele, îi încurajează pentru micile lor reuşie, pentru 
bunele lor intuiţii. Nu trebuie să se exagereze cu recompensele, nici cu pedepsele. Înainte de a lua unele 
măsuri educative, părinţii trebuie să cunoască care sunt cauzele greşelilor făcute de copil, măsurile luate de 
părinţi nu trebuie să ducă la reacţii negative din partea copilului, ci să-l determine să înţeleagă că atitudinea 
părinţilor este îndreptăţită. Prin urmare, este necesar ca părinţii să aibă în vedere că fiinţa umană este într-
o continuă transformare şi că cele mai rapide schimbări se produc în perioada primei copilării.  

În concluzie, nici o altă instituţie, oricât de calificată, nu este atât de direct sensibilă la exprimarea 
trebuinţelor, la manifestarea slăbiciunilor sau a potenţialului de dezvoltare al copilului, fiindcă nici o altă 
instituţie nu cuprinde fiinţe legate de copil în mod atât de direct şi atât de vital ca tatăl sau mama. Cei „ 
şapte ani de-acasă” trebuie să fie ca o zestre educativă pe care copii să o ducă cu ei oriunde, în orice 
împrejurare.  

 
„Nu există copii care nu se comportă aşa cum trebuie, ci copii care fac ceea ce pot, dar pe care noi 

nu-i înţelegem“. ( Aldort) 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

PROF. STAN ADINA-LACRAMIOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”MIRON NEAGU” SIGHIȘOARA 

 
Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării 

personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze 
în mod creator realizările sociale.  

Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și 
părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului. Asadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile 
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. 
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre 
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare 
spre bine sau spre rău.  

Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de 
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre exemplu, dacă acesta 
aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face oo faptă bună. Ultimii 
ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării personalității 
copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această influență este 
mai mare decât ne-am imaginat.  

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai 
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri 
copii. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul și se explice de fiecare dată hotărârile pe 
care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi prevenite acele conficte de mai târziu dintre 
voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării și supărăriifață de părinți și a 
împotrivirii lor față de orice autoritate. În primii ani de viață, este important ca părinții să dedice copiilor 
cât mai mult din timpul lor, să vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa copilul va fi 
permanent supravegheat și nu va fi lăsat în voia lui.  

De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu.  

Alteorie mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să 
stabilească limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în 
relația cu copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. 
Regulile și limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă 
adesea regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli 
însă împiedică dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi 
explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.  
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De o importanță deosebită este și faptul ca părintele să se gândească serios și la alte modalități cu 
mult mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau 
confiscarea unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit 
oferindu-i recompense ( o mângâiere pe cap, un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu copilul- 
a ridica degetul mare de la mână,  ,,ceva bun” etc).  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin 
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în 
personalități armonios dezvoltatea, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și 
potențial creator.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi.  

Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur.  
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FAMILIA SI INFLUENTA ACESTEIA ASUPRA DEZVOLTARII 
PERSONALITATII COPILULUI IN PRIMII ANI DE VIATA. 

  
 STAN ANCA IOANA, GRĂDINIŢA P. P. ”POIENIŢA”, CLUJ-NAPOCA 

 
Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se atașează un 

individ cât și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este cea care stabilește valorile cele 
mai fundamentale ale unei societăți. – Charles Colson 

Rolul familiei în educaţia şi dezvoltarea noii fiinţe umane începe încă din primele zile şi continuă 
pe tot parcursul vieţii acesteia. Mediul familial este cel ce exercită influenţa preponderentă în primii 7 
ani de viaţă, fiind deschizător de orizonturi şi exercitând o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. 
Rolul familiei a fost dintotdeauna de a transmite principii şi valori ce să reprezinte fundamentul vieţii 
acestora. Astfel, în cadrul acesteia copilul primeşte „primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, 
primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale”.  

În primul an de viaţă accentul cade pe satisfacerea nevoilor copilului, nevoi legate de nutriţie şi 
siguranţă. Din atitudinea părinţilor lor, bebeluşii învaţă să se raporteze la mediul înconjurător, învaţă cum 
pot avea încredere în lumea și în oamenii din jurul lor. Siguranţa pe care le-o oferă braţele pline de căldură 
şi iubire atunci când sunt cuprinşi de teamă va crea fundația curajului copilului de la explora lumea, de a-și 
manifesta independența și de a avea încredere în forțele proprii și în cei din jur. Existenţa regulilor în viaţa 
copilului mic este dezirabilă încă de la început, deoarece fără acestea nu se poate vorbi despre educaţie.  

Incă de la primii paşi în explorarea mediului încojurător copilul învaţă ce este benefic sau nu pentru 
el, sub atenta supraveghere a parinţilor săi, ce trasează limite şi reguli pentru a păstra siguranţa şi integritatea 
acestuia. Mai târziu, aceste reguli (de conduită, autodisciplină, de siguranţă, reguli alimentare.. etc) vin să 
formeze personalitatea copiilor, de aceea importanţa acestora este covârşitoare.  

Aplicărea regulilor în diferite medii sociale, încă din copilărie cât si pe parcursul întregii vieţi, precum 
mediul familial, școlar sau chiar mediul înconjurător, reprezintă un instrument excepțional pentru a crea și 
menține o relație de calitate cu ceilalți oameni din jurul nostru, cu natura și cu noi înșine.  

Copilul este continuu prezent în procesul învăţării, iar dezvoltarea acestuia este în concordanţă cu 
ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, interacţiunile cu ceilalţi, organizarea mediului şi activităţile sau 
situaţiile de învăţare, special create de adult. Demn de luat în considerare este modelul pe care conştient 
sau nu părintele îl oferă copilului. Acesta în primul rând învată din ceea ce vede, din ceea ce i se oferă ca 
şi model comportamental. Copilul preia acest model comportamental, prin imitaţie şi învăţare, iar climatul 
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra acestuia privind formarea concepţiei despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare 
în raport cu diferite norme şi valori sociale. „Climatul educaţional familial presupune ansamblul de stări 
psihice, moduri de relaţionare interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial pe o perioadă mare 
de timp”. Toate acestea îşi pun amprenta asupra dezvoltării lor, fizice, socio-emoţionale, cognitive şi asupra 
atitudinilor în învăţare şi în comunicare.  

„Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social”.  

Valorile şi principiile fundamentale în constituirea viitoarei personalităţi, sunt transmise în primul 
rând în sânul familiei, ulterior şcoala contribuind prin intervenţiile sale sistemice pe toate palierele, la 
desăvârşirea acesteia.  

Instituirea unui parteneriat bazat pe aceleaşi principii, valori şi reguli între familie şi şcoală este 
premisa succesului viitorului adult în societate.  

Cei „7 ani de acasă” reprezintă bazele, fundamentul pe care şcoala construieste personalitatea 
copilului în dezvoltare.  
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EDUCATIA IN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASA 
 

EDUCATOARE: STAN DENISA CARINA SI PLOŞTINARIU OANA ELENA 
 GRADINITA PP PALATUL FERMECAT RESITA  

 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea şi socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice şi sociale şi 
împlinite etapele întregului său ciclu de creştere.  

Părinţii reprezintă primii mentori reali în viaţa copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
lume, primele informaţii şi învăţături despre lucrurile şi fenomenele din natură şi din societate, primele 
sfaturi, norme şi reguli de conduită. Creşterea şi educarea copilului, ceea ce înseamnă bun pentru el, se afla 
într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta.  

Cu primii ani de viaţă, copilul preia de la părinţi gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament 
positive ca: cinstea, politeţea, sociabilitatea, iniţiative creatoare, dispoziţia de colaborare.  

Cultivarea dragostei faţă de frumos se realizează tot în familie prin pregatirea bunului gust al copilului 
faţă de ţinuta şi locuinţa sa, precum şi ea de frumuseţea în comportare şi relaţia cu cei din jur.  

Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informaţii, de către cine şi în ce mod.  

Se numesc „cei sapte ani de-acasă” deoarece copilul îţi petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
pana la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenţă asupra lui.  

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă aşa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi ca ca bunicul. ” Astfel va exista o 
încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi şi cea a cunoaşterii de sine.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme 

Ce pot invată copiii în cei sapte ani? 
–deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igienă; 
– curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor şi emoţiilor atât pozitive, cât şi negative; 
– bune maniere şi comportament; 
– limbaj corect transmis.  
– modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a raspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

– consecvenţa în realizarea unei sarcini; 
– concentrarea atenţiei; 
– perseverenţa în realizarea uneri sarcini; 
– alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci cand vrea să facă ceva.  
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 

sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale 
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume 
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume OM. 
Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi 
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preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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REPERE ONTOGENETICE PRIVIND DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR, 
INTERACȚIUNILOR, ABILITAȚILOR SOCIALE IN PERIOADA 

PREȘCOLARITAȚII 
 

PROF. STAN IULIANA GEORGETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ABRUD, JUD. ALBA 

 
 Vârsta de 3 ani, ca şi debut al preşcolarităţii, atrage după sine o diversificare şi o îmbogăţirea stărilor 

afective. Mediul de apartenenţă al copilului lărgindu-se (familie, grădiniţă, mediul stradal) se va amplifica 
şi lumea sa interioară, iar eforturile de adaptare la cerinţele noi sociale vor spori. Adesea, situaţiile sociale 
diverse în care copilul este implicat devin surse de nelinişte şi nervozitate din cauza ineditului. Ne aflăm 
într-o etapă de instabilitate a trăirilor afective, cu explozii emoţionale, adică treceri bruşte de la o stare 
pozitivă la una negativă şi invers. Întreaga dezvoltare afectivă este pusă pe seama procesului identificării. 
Modelele umane cele mai apropiate fiind cele parentale copilul se străduieşte iniţial să se identifice cu cei 
doi părinţi ai săi. Cercul persoanelor cu care se identifică lărgindu-se, educatoarea devine una dintre acestea, 
cu rezonanţă puternică pentru copii, câmpul afectiv îmbogăţindu-se astfel cu noi trăiri.  

În achiziţia comportamentelor sociale, preşcolarii parcurg câteva etape specifice: 
În primele 3 luni: 
• copiii îşi explorează foarte mult propriul corp: îşi sug degetul, îşi observă mâinile, se uită spre acea 

parte a corpului care este atinsă de către adult şi realizează că este o persoană separată de ceilalţi; 
• devin interesaţi de alte persoane şi îi recunosc pe cei care au grijă ei; 
• se simt bine atunci când persoanele intră în contact cu ei pe perioade scurte de timp, dar frecvente; 

perioadele lungi de timp în care cineva se joacă, pot fi prea obositoare pentru copil, iar perioadele prea 
lungi în care cineva nu le dă atenţie îi fac să se simtă părăsiţi; 

 Între 3 şi 6 luni: Copiii devin atenţi atunci când le este rostit numele, zâmbesc spontan, disting între 
persoanele familiare şi cele nefamiliare şi manifestă disconfort la pierderea unei jucării; 

 Între 9 şi 12 luni:  
• copiii devin neliniştiţi dacă sunt separaţi de persoana care îi îngrijeşte;  
• ei încep să imite gesturi simple; 
 De la 1 la 2 ani:  
• copiii sunt mult mai interesaţi să stabilească contacte cu cei din jur; 
• se recunosc în poze sau în oglindă; 
• manifestă afecţiune faţă de persoanele familiare (de ex. le pupă, le îmbrăţişează); 
• încep să se joace singuri; 
• imită comportamentul adultului în cadrul jocului; 
• se bucură atunci când fac mici progrese; 
• încep să îi ajute pe ceilalţi (ex. o ajută pe mama să adune jucăriile).  
 De la 2 la 3 ani: 
• devin conştienţi de sexul lor (ex. sunt fetiţă sau băiat); 
• spun când au nevoie să meargă la baie; 
• îşi manifestă preferinţele lor în faţa adultului (de ex. „Nu vreau să iau rochiţa asta, nu-mi place, o 

vreau pe cealaltă!”); 
• se pot autoevalua: „sunt frumos/ă”, „sunt murdar/ă” etc. ; 
• devin conştienţi de emoţiile lor şi ale celorlalţi şi discută despre ele; 
• apar modificări rapide ale dispoziţiei (ex. plâng dintr-o dată); 
• încep să manifeste frică faţă de anumite lucruri (de ex. de întuneric, de anumite jucării); 
• încep să manifeste furie și agresivitate.  
În intervalul de vârstă 3-4 ani, copiii preferă jocul simbolic. Aceasta presupune că transformă diferite 

obiecte în unelte de joc sau imită unele comportamente ale adulților sau ale părinților. În jocul simbolic 
,,De-a familia” copilul interpretează rolurile părinţilor şi ale celorlalţi membri ai familiei aşa cum i-a 
cunoscut, au relaţionat cu el; utilizează expresiile acestora, imită atitudinile faţă de el şi faţă de mediul 
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apropiat. În joc, copilul transpune în plan imaginar viaţa reală, prelucrând-o conform aspiraţiilor sale, 
tendinţelor, dorinţelor.  

 Un copil care provine dintr-o familie uniparentală va interpreta rolul tatălui pe care nici nu-l cunoaşte 
aşa cum şi-ar dori să fie, să existe în viaţa lui (merge la plimbare, îi cumpără dulciuri şi jocul evoluează 
concomitent cu primele reprezentări ce permit copilului să opereze pe plan mental cu experienţa pe care o 
dobândeşte în fiecare zi). J. Piaget acordă un rol deosebit factorului ,,imitaţie” în evoluţia jocului simbolic, 
imitaţia constituind o etapă importantă a jocului simbolic. Astfel, copilul hrăneşte păpuşa aşa cum mama, 
bunica, sora îi pun mâncarea în farfurie şi cu linguriţa parcurge traseul de la mâncare la gura păpuşii 
întrebând-o: ,,E bună? Îţi place? Te-ai săturat?” sau ,,Hai mănâncă, nu mai face mofturi” – toate aceste 
comportamente sunt rezultatul experienţei sale de viaţă pe care a transpus-o în joc şi constituie o sursă de 
informaţie despre copil şi mediul în care el trăieşte.  

 În multe situații la 3-4 ani copiii desfășoară jocurile izolate. Jocul izolat este caracterizat de faptul 
că, copilul îndeplinește mai multe roluri. În această perioadă, copiii încep să interacționeze cu ceilalți, 
formând perechi cu copii de același sex. Așa apare jocul paralel în care copiii desfășoară jocuri diferite, 
chiar dacă interacționează în perechi.  

 Competența de a interacționa simultan cu ceilalți copii se dezvoltă pe măsură ce copiii sunt implicați 
în jocuri de cooperare care au un scop comun pentru cei care sunt implicați în joc. Această abilitate este 
dependentă de evoluția limbajului, deoarece astfel ajung copiii să fie implicați în organizarea și desfășurarea 
jocurilor.  

 La 6 ani, copiii se implică nu numai în jocuri simbolice, dar și în jocuri cu reguli.  
 La vârsta de 3-4 ani copiii inițiază interacțiuni bazate pe comunicarea non-verbală decât verbală. Ei 

observă reacțiile faciale ale celorlați copii, le zâmbesc și petrec timp în apropierea celuilalt, în cadrul jocului 
paralel.  

 Începând cu vârsta de 4-5 ani, apar și replicile între copii care însoțesc comportamentele non-verbale, 
ceea ce duce la stabilirea unei relații de reciprocitate în interacțiune.  

 În jurul vârstei de 5-6 ani, copiii își îmbunătățesc capacitatea de a se implica într-un joc care se 
derulează. Jocul în grup favorizează dezvoltarea abilităților de comunicare datorită cărora copiii învață 
strategii verbale, care presupun cererea și așteptarea permisiunii celorlalți de a intra în joc.  

 La vârsta de 3-4 ani, copiii refuză să împartă jucăriile cu alți copii și de aceea este nevoie de 
intervenția adulților, care au rolul să-i reamintească copilului că trebuie să împartă jucăriile sau obiectele 
cu ceilalți. Jocurile cu adulții îi pot ajuta pe copii să împartă mai ușor jucăriile.  

 După vârsta de 5 ani, copiii încep să împartă de bună voie jucăriile cu ceilalți și conștientizează că 
acest lucru este esențial pentru menținerea unei relații de prietenie.  

 Copiii de 3-4 ani solicită mult mai des ajutorul celorlați (în special adulți), în timp ce oferirea 
ajutorului este condiționată de intervenția adultului care îi cere să facă acest comportament.  

 Copiii de 5-6 ani își câștigă treptat autonomia și cer tot mai rar ajutorul celorlalți pentru soluționarea 
sarcinilor pe care le au de rezolvat. Ei oferă ajutorul spontan fără a fi nevoie de intervenția adultului.  

 Încă de la vârsta de 3-4 ani, copiii sunt capabili să își aștepte rândul în situații de joc, însă au nevoie 
de adulți să le reamintescă acest lucru. În timp, așteptarea rândului devine o strategie de rezolvare a 
conflictelor. După vârsta de 5 ani, copiii ajung să își aștepte rândul fără să li se amintească.  

 Acest comportament este dependent de gradul de dezvoltare al limbajului și datorită acestui lucru, 
utilizarea formulelor politicoase constituie un indicator mai sensibil al dezvoltării competențelor sociale în 
jurul vârstei de 5-6 ani. Copiii de 3-4 ani pot utiliza aceste formule, dacă adultul intervine și le atrage atenția 
asupra acestui lucru.  

 În intervalul de vârstă de 3-4 ani, copiii apelează la sprijinul adulților pentru rezolvarea conflictelor. 
O altă strategie de rezolvare a conflictelor, achiziționată la această vârstă este evitarea conflictului sau a 
situațiilor conflictuale. De exemplu, copilul se îndepărtează de copilul care îl deranjează, pentru că datorită 
experiențelor sale anterioare, în astfel de situații au învățat că evitarea reprezintă o strategie de rezolvare a 
conflictului.  

 La 5-6 ani, copiii adoptă strategii de negociere și compromis. Aceste strategii sunt specifice vârstelor 
mai mari, deoarece acestea se dezvoltă în urma experiențelor de joc ale copiilor, prin jocurile de cooperare. 
De exemplu, copiii învață că oferirea unui obiect sau schimbul de jucării, poate constitui o modalitate de 
rezolvare a situațiilor conflictuale.  
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 În jurul vârstei de 3-4 ani, copiii sunt capabili să respecte 2-3 reguli privind comportamentul acasă 
sau la grădiniță. Respectarea regulilor la această vârstă depinde de frecvența cu care se reamintește regula 
de către părinte sau educatoare. La 5-6 ani, copiii pot reține până la 4-5 reguli atât în contextul familial, cât 
și la grădiniță, fără ca adulții să le reamintească aceste reguli.  

 În jurul vârstei de 3-4 ani, copiii spun în multe situații ,,este rândul meu'' pentru a-și anunța interesul 
pentru un anumit joc. Dacă nu au acces la această activitate sau jucărie pentru moment, copiii învață să-și 
reorienteze atenția către altă activitate sau alt obiect cu ajutorul unui adult. De exemplu, dacă unui copil i-
a fost stricată construcția din cuburi, adultul poate interveni spunându-i să se joace cu un alt copil care îl va 
ajuta să construiască ceva mai frumos.  

 Începând cu vârsta de 5 ani, copiii reușesc să tolereze situațiile de frustrare cu sprijin din ce în ce mai 
redus din partea adulților, mai ales în contextul jocurilor de cooperare în care învață strategii de reglare 
emoțională. La această vârstă, în situații care provoacă frustrare, copiii nu numai că reușesc să-și orienteze 
atenția către alte jucării sau activități cu ajutor redus din partea adulților, dar dezvoltă și capacitatea de a 
minimaliza importanța unui obiect inaccesibil ,,Pot să mă joc numai cu păpușa aceasta. Pentru cealaltă nu 
mai aveam loc în căsuță''.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. STAN LAURENȚIU 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”AUREL MOSORA” SIGHIȘOARA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

STAN MIHAELA ȘTEFANIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA FINTEUȘU MIC 

 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  
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Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată.  
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 

şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
* ”Psihologia vârstelor”, G. Sion, ed. Fundației România de Mâine, București, 2003 
* ”Copilul și familia”, P. Osterrieth, EDP, București, 197  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

 PROF. STAN NICOLETA 
 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICEL” CALARAȘI 

 
 Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie 

precedand-o pe cea institutională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu 
trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială, 
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, 
iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmarească pas cu pas evoluția fizică, urmarindu-se concomitent 
educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a 
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte 
important. De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre 
lume și viața, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin 
comunicarea continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic 
instrument al dezvoltarii sale psihice. Părintii vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor 
corecta vorbirea, le vor îmbogăți vocabularul, îi vor învața să se exprime corect și coerent. Totodată, aceștia 
trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al 
manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozitătii lor cu privire la originea lucrurilor din jur. În familie, 
copiii își însușesc primele cunoștinte, își formează primele reprezentări și dobandesc experiențe morale. 
Copiii, pe parcurs, la insistențele adulților vor înțelege ce este "bine"și ce este"rău", ce este "permis"și ce 
este "interzis". Pentru unele fapte si acțiuni pozitive, copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru cele negative 
le va fi atrasa atentia corespunzator de catre părinți. Procesul educării morale a copilului este de lungă 
durată, deși începe încă din familie. Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții 
exprimă de fapt atmosfera morala în care el a fost crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a 
primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile și faptele lor de conduită.  
 În educarea copiilor, un rol foarte important il ocupă stabilirea unor relații juste între membrii familiei. 
Ceea ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă, dragostea parintească 
rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții și ceilalți membri ai 
familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele lor, încât devin 
pentru copii un exemplu de urmat.  

 Desigur, părinții îsi iubesc copii, le poartă de grijă, muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile 
și supărările lor. Dar, această dragoste nu trebuie sa fie oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii 
lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucură de nici un fel de respect și autoritate în 
față acestora.  
 Experiența educației în familie arată că acolo unde copiii sunt scutiti de orice fel de griji și eforturi, ei devin 
egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții, se înstrăinează de ei și nu le dau o mâna de ajutor atunci când se 
întâmplă să treacă prin unele încercări. O problemă aparte a educației în familie o constituie copilul unic. 
Nu e de mirare că părinții concentrează toată grija și dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta 
dăruire afectivă pe deplin explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional. Părinții sunt datori să-i 
găsească copilului tovarăși de aceeași vârsta cu el. Ei nu trebuie să-l "acopere", să-l silească să-și petreacă 
timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alți copii, înseamnă a-l lipsi 
de bucuriile vieții. Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se 
dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii.  
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STAN SILVIA 
GRĂDINIȚA NR. 210 

 
De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani de-
acasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme ori 
reguli de politete, in special.  

Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”, 
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc.  

Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informatii, de catre cine si in ce mod.  

Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in special 
pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui.  

Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami. ” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.  

Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta 
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca 
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat.  

Insa va trebui sa ne impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel incat copilul sa poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, 
cat si din cele negative.  

Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne 
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in 
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.  

Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igiena; 
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative; 
– bune maniere si comportament; 
– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire); 
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator (este 

certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc); 

– consecventa in realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atentiei; 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini; 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii: 
– spiritul de competitie; 
– altruismul; 
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– cooperarea; 
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.  
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi 
increzator in fortele proprii.  

Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de catre ceilalti.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. STANC ANA 
LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI, JUD. HUNEDOARA 

 
 Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om.  
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ.  

 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 
importante de educație și instrucție.  

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.  
 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  

2300

 



 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

 Un proverb spune : ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”.  

 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
4. https://www. didactic. ro/materiale-didactice/familia-si-cei-sapte-ani-de-acasa 
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF STANCA MARIANA-LELIA 
C. N. I. “MATEI BASARAB” RM. VÂLCEA 

 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec 
din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor.  

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi 
exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoţiilor atât pozitive, cât şi negative 
- bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord 
dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în 
realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însuşirile 
dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul, 
cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează dezvoltarea de mai târziu – 
un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va 
avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o persoană 
şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui 
comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.  

 Familia este factorul care modelează principiile și realizarea copiilor. Părinții joacă cel mai impprtant 
rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalitate. Pentru orice părinte, educația copilului 
este o provocare! Părintele poate să controleze modul în care acesta își formează personalitatea prin 
înțelegerea exactă a elementelor care contribuie la dezvoltarea copilui. Este important să-i învățăm pe copii 
despre valoarea relațiilor interumane, despre importanța interacționării cu ceilalți, despre respectarea 
anumitor norme sociale, despre aprecierea mediului înconjurator și nu în ultimul rând să îi încurajăm să își 
exprime părerile într-o manieră liberă și lipsită de presiune.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate 
punctele de vedere va avea de suferit la maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter 
puternic nativ, prin care să se autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate 
problemele interioare ale omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. Greu 
va înţelege extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă 
în societate şi altele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i 
asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu.  

Regula celor șapte ani de acasă se învaţă fără constrângere. Desigur, pot fi corectate anumite 
diformităţi ale comportamentului copilului, însă doar prin comunicare, îndrumare şi, mai ales, cu multă 
răbdare. Progresele copilului sunt lente, însă trebuie să știm că acestea se înrădăcinează pe măsură ce creşte 
şi se sedimentează bine în caracterul copilului pe termen lung.  

 
BIBLIOGRAFIE  
Bontaș, Ioan, Pedagogie, Editura All, București, 1994.  
Drăgan, Ion, Petroman, Pavel, Mărgineanțu, Dorina, Educația noastră cea de toate zilele, Editura 

Eurobit, Timișoara, 1992.  
Marinescu, Silvia, Dinescu, Rodica, Invitație la educație, Editura Carminis, Pitești, 2003.  
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 CONLUCRAREA DINTRE FAMILIE SI SCOALA O REUSITA A UNOR 
COMPORTAMENTE BENEFICE 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR STANCIU ALINA-ELENA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA BUDESTI, JUD. VALCEA 

 
 Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de informare asupra 

posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a aptitudinilor, de discutare 
a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul ponderii de implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a 
profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă 
are disponibilităţi intelectuale. În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va 
trebui să aleagă calea sigură pe care vrea să mergă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi 
semnificativ crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar dedica câteva 
ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului.  

 Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu 
înscrierea şcolarului ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei 
nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există mai degrabă un raport de 
complementaritate decât rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a celuilalt.  

 Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are asupra dezvoltării 
copilului, pe când altele sunt dezinteresate. În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri 
oferite părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.  

 Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală-familie enumeră patru motive 
pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 

a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor; 
b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte se petrece în afara şcolii; 
c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în 

special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate 
datorită dialogului cu şcoala; 

d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară, în special părinţii şi profesorii, au dreptul să 
influenţeze gestiunea şcolară.  

 Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile 
sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu 
identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru 
şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un 
cadru pentru o continuă reevaluare.  

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi 
eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au 
misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. Educaţia şcolarilor în şcoală nu are 
sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi implicaţi în procesul instructiv-educativ. Între 
aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de bază a societăţii şi un soi de personalitate colectivă de 
a cărei armonie generală depinde dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în ajutorul 
pe care trebuie să îl dea şcolii. Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu mai poate realiza 
astfel de temelie şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Alegerea unui loc în societatea viitoare 
depinde în mare măsură de familie.  

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 
aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii 
trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar este o sarcină a şcolii să identifice situaţiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze, pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze 
că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.  

 În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop-
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

ÎNVAȚATOR: STANCIU DANIELA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA GRIGORIE GHICA VOIEVOD 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR. STANCIU DOBRIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMANA 

 JUD. CONSTANȚA 
 
Necesitatea educării tinerei generații pentru a face față exigențelor societății, ne obligă să urmărim în 

formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi însusirea unui 
comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.   
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PĂRINȚII ȘI COPIII DIFICILI 
 

STANCIU GHEORGHINA,  
G. P. P. „ MANPEL”, TÎRGU MUREȘ 

 
 Sănătatea mintală este la fel de importantă ca și sănătatea fizică pentru ca individul să se dezvolte la 

nivel optim pe parcursul vieții.  
 Din perspectivă ontogenetică, studiile arată că primii ani de viață, 0-7 ani, reprezintă perioada optimă 

pentru promovarea sănătății sociale și emoționale, prevenirea tulburărilor de sănătate mintală.  
 Intervențiile timpurii în rândul copiilor, părinților, se pare că sunt eficiente și benefice, putând 

preveni costurile ulterioare mult mai mari.  
 Copiii de vârstă preșcolară, 3-5/6 ani pot prezenta diverse tulburări emoționale și comportamentale, 

unele chiar severe (ADHD), tulburări de opoziție, tulburări de comportament disruptiv.  
 Din aceste considerente am aplicat programul de trainig comportamental pentru părinții copiilor, din 

grădinița în care lucrez, pentru ameliorarea/ rezolvarea problemelor referitoare la comportamentele 
noncompliante.  

 În prima etapă, cea de informare a părinților despre comportamentele noncompliante ale copilului, 
este foarte important a realiza cel puțin următoarele obiective: 

 - părinții să fie informați despre cauzele comportamentului noncompliant al copilului; 
 - stimularea identificării de către părinți a factorilor și cauzelor din familie, care contribuie la 

existența/persistența comportamentului dificil; 
 - încurajarea părinților în a căuta remedii, pentru a înlătura cauzele comportamentului noncompliant, 

din cadrul familiei.  
 Aceste obiective sunt enumerate de Russell A. Barcley în Copilul dificil: manualul terapeutului 

pentru evaluare și pentru trainingul părinților care constituie un adevărat ghid în munca desfășurată de 
consilierul școlar.  

 În această primă etapă am folosit fișe de lucru, în care părinții descriu caracteristicile privind 
dezvoltarea fizică, problemele de sănătate, controlul impulsurilor, atenția, nivel de activitate, probleme de 
comportament social, de somn, de alimentație, autonomie personală, probleme emoționale, iritabilitate.  

 Am insistat pe stimularea părinților pentru a identifica acele cauze ale comportamentului neadecvat 
și a le discuta, printr-o comunicare sinceră și deschisă.  

 Discuțiile ulterioare cu părinții au vizat și caracteristicile lor. Ei au înțeles, astfel, că și aceste 
caracteristici influențează dezvoltarea și menținerea comportamentelor problematice ale copilului. Părinții 
știu că un comportament inadecvat al copilului nu se datorează exclusiv copilului, așa cum trecerea în 
revistă a caracteristicilor copilului arată că părinții vor trebui să conștientizeze propriile caracteristici care 
pot menține comportamentul noncompliant al copilului.  

 Copiii se comportă neadecvat pentru a obține consecințe pozitive sau recompense ori pentru a evita 
activități plictisitoare sau dificile. Părinții identifică tipurile de consecințe pozitive care pot să apară în urma 
comportamentelor indezirabile. Cei mai mulți au reușit să ofere o listă cu multe astfel de consecințe. Mult 
mai greu l-i s-a părut a întocmi lista cu consecințe pe care copiii doresc să le evite. În acest context, părinții 
au înțeles rolul consecințelor – întăriri/ pedepse, date de ei în urma unor comportamente opoziționiste.  

 O altă grupă de evenimente care pot influența comportamentele noncompliante ale copiilor sunt 
problemele personale ale părinților, cum ar fi: problemele de sănătate, financiare, problemele de serviciu, 
neînțelegerile conjugale, probleme cu rudele, cu vecinii, și multe altele. Toate acestea pot crea anxietate, 
depresie, distres. Părinții trebuie ajutați, de către consilierul școlar, să înțeleagă rolul stresului familial în 
dezvoltarea și accentuarea comportamentelor noncompliante.  

 Scopul intervenției în această primă etapă este de a eficientiza relația părinte copil și de a recunoaște 
factorii de risc ai copilului și modificarea consecințelor situaționale, care duc la menținerea 
comportamentelor dificile ale copilului.  

 Toți copiii au nevoie de un mediu social în care să se simtă protejați, să simtă că sunt în siguranță, 
sunt înțeleși, sunt ajutați atunci când au nevoie, li se acordă timp pentru schimbare.  

 Perioada preșcolară este o perioadă de dezvoltare rapidă, nu numai a limbajului, vorbirii, dar și al 
controlului impulsurilor ceea ce înseamnă scăderea riscurilor de probleme de sănătate mintală, în special 
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cu probleme de comportament disruptiv, care duc la risc crescut de apariție a tulburărilor de conduită, mai 
tîrziu la consum de substanțe și criminalitate.  

 
Bibliografie: 
1. Barkley R. A. (2009), Copilul dificil: manualul terapeutului pentru evaluare și trainingul 

părinților, trad. Kallay Eva ; adapt. în lb. română: Kallay Eva, Mihaela Porumb, Editura ASCR, Cluj 
Napoca.  

2. Suport de curs, Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea și promovarea sănătății mintale la copil 
și adolescent ( 2020 ), Cluj Napoca.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. STANCU ANA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA TARGOVIȘTE 

 
Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor din punct de vedere intelectual, fizic, moral, 

și estetic. Părinții sunt cei care asigură hrana și cele necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea 
ce ii determină pe cei mici să înțeleagă că trebuie să respecte regulilele de comportament pe care i le 
stabilesc părinții. Astfel, în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, toleranța, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparținepărinții au 
datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simtul responsabil, dinainte ca 
cei mici să ajungă pe băncile școlii. Normele de conduită se învață din familie. Școala și alți factori 
educaționali nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Educația nu înseamnă a-l invăța pe elev doar să scrie, citească, socotească ci și a-l învăța modul de 
comportare cu cei din jur.  

În cadrul unei ore de consiliere si orientare cu tema” Cei șapte ani de acasă” elevii au identificat 
normele de comportament civilizat învățate în famile și la școală. Elevii au explicat ințelesul expresiei „a 
avea cei șapte ani de acasă”: 

-am deprins obiceiuri sănătoase și maniere elegante 
-a ne comporta respectuos și cu bunăcredință, în orice moment și situație, cu cei din jur părinți, 

profesori, colegi, prieteni, vecini, etc 
-trebuie să știe cum: să salute, să se îmbrace corect, să țină o conversație, să respecte regulile de 

circulație, să se comporte în transportul public, magazine, biblioteci, să-i respecte pe cei vârstnici etc. nu 
degeaba se spune: „Politețea este cheia de aur care deschide toate ușile”.  

Ș-șanse 
A-aptitudini 
P-posibilități/perseverență 
T-toleranță/tact 
E-eficiență/eleganță 
Copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 

comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui 
comportament social corect.  

 
Bibliografie 
Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
Eugen Mihăescu-„Codul bunelor maniere pentru toate vîrstele”, Editura Călin, Bucureşti 2009 
 

2309

 



 EDUCATIA IN FAMILIE. CEI SAPTE ANI DE ACASA! 
 

PROF. STANCU ELENA ADELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „CAROL AL II-LEA”, DIOȘTI 

 
 Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii ei, prin 

noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme 
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia 
sa. Educatia, sub toate formele ei, este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si 
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care 
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea 
unor solutii adecvate.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  
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După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

STANILA SILVIA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. STANȚA ANGHELINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA DESA 

JUD. DOLJ 
 
Cei 7 ani de acasă sunt anii de aur ai educației unui copil. Înconjurat de dragostea și protecția 

părinților, copilul învață bazele disciplinei, a încrederii în propriile sale forțe, învață regulile de bază ale 
respectului și primele noțiuni de socializare. În cei 7 ani de acasă, copilul învață ceea este încrederea, 
ordinea, cinstea și buna purtare.  

Disciplina este unul din capitolele educației de acasă. .. însă există mulți părinți care sunt de părere 
că nu își pot educa eficient copilul. Oare de ce? Iată care ar putea fi niște motive.  

Trebuie să recunoaștem că educația copilului nu este întotdeauna simplă și lină și că sunt mulți părinți 
care au astfel de probleme și dileme. Sunt mulți părinți frustrați care au încercat și disciplinarea pozitivă și 
educația cu dragoste și cea relaxată dar și cea mai puțin relaxată (cu zbierături). .. și tot nu au reușit să 
stabilească niște reguli eficiente de comunicare cu copilul.  

 Știm că fiecare copil este unic și că fiecare situație este diferită însă mai înainte de a crede ca metoda 
aplicată este greșită, merită să ne uitam la modul în care o aplicăm - poate chiar acolo este greșeala 
noastră.  

Un lucru de știut atunci când este voba despre implementarea unei educații efective copilului este că 
uneori lucrurile se înrăutățesc înainte de a se îmbunătăți. Există chiar un motiv logic pentru acest lucru: 
copiii sunt șmecheri. În multe situații folosesc un anume comportament pentru că au observat că 
funcționează. Dacă o criză de plâns sau isterie în magazin te convinge să îi cumperi jucăria pe care și-o 
doresște, chiar dacă nu aveai nici o intenție să o cumperi - atunci, strategia lui a funcționat și o va mai 
aplica.  

Dacă va realiza că acea strategie nu îi ajută la nimic, atunci copilului poate crește volumul de sunet 
sau poate să plângă și mai cu foc, în speranța că va obține ce își dorește. Înainte ca un copil să renunțe la 
aceste strategii - va trebui să fie convins că aceste stratageme chiar nu funcționează.. . Educația unui copil 
cere timp si răbdare. .. MULTĂ răbdare.  

Adevărul este ca în cadrul procesului de educare, nu doar copilul trebuie să învețe.. . ci și părinții. 
Trebuie să știi din start că și tu, ca părinte, vei face anumite greșeli până vei învăța care strategii sunt cele 
mai eficiente. Vezi ce strategie funcționează și după ce ai rezultatul dorit, treci la următoarele reguli. Din 
nou este vorba despre timp si RĂBDARE.  

Foarte des, părinții aplică sfaturi foarte bune de educație care însă nu sunt eficiente pentru că nu sunt 
folosite consecvent și perseverent. Copiii au nevoie de repetiție și rutină, predictibilitate pentru a învață ce 
atitudini sunt corecte. Consecvența este esențiala în procesul de disciplinare al copilui. Nu uita că discilina 
are rolul de a educa copilul. Consecvența educației îl face pe copil să înțeleagă că există granitțe și îl fac să 
anticipeze consecința acțiunilor lui.  

Dacă copilul tău nu este de acord cu regulile impuse de tine ăi cu tot ce i se spune, ați putea fi blocați 
într-o luptă de putere. O încleștare a personalităților. Când părinții simt că pierd controlul, au tendința să 
strângă hațul sau să dea pedepse. Însă, un copil care are tendințe de opunere - copilul oponent - nu va 
răspunde pozitiv la astfel de metode de constrângere. În mod normal un copil are tendința naturală de a-și 
căuta metode de independență și de a învăța să își exprime propriile sale opțiuni. Unui astfel de copil - cu 
caracter preodominant oponent - îi va fi greu să înțeleagă sau chiar i se va părea o insultă - de a-și pierde 
posibilitatea de a-și exercita propriile opțiuni. Din păcate, acest lucu duce la un ciclu crescător de escalare 
a tensiunilor între părinte și copilul care vrea să câștige controlul.  

Educând copilul chiar și tu trebuie să faci ceea ce spui că vei face. Dacă îi spui copilului că va veți 
juca cu Lego după ce mănână, trebuie să accepți că indiferent ce se va întâmpla, vă veți juca cu Lego după 
ce mănâncă. Nu mai merge să îi spui că ești obosit sau că nu mai poți.  

Spunându-i fetei că îi iei creioanele colorate pentru toată ziua – dacă mai colorează pe perete - va fi 
eficient ceea ce faci numai dacă tu chiar faci acest lucru.  

Copiii trebuie să știe ce urmează în caz că atitudinea lor nu e conforma cu cea cerută de părinți și în 
același timp, trebuie să aibă încredere că tu, ca părinte, ești capabil să le oferi cea mai bună ghidare.  
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“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 
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TOTUL PLEACA DE LA CEI 7 ANI DE ACASA… 
 

PROF. STANȚA PATRU 
ȘCOALA GIMNAZIALA DESA 

JUD. DOLJ 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  
 "Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Dragostea părinţilor 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

 Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

 De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
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argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

MODELE 
Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 

frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA 
Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 

exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă 
să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii 
trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc une 
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CE INSEAMNA, DECI: „A AVEA CEI SAPTE ANI DE-ACASA”? 
 

GPP „PITICOT”- SLOBOZIA, IALOMIȚA  
PROF. STATE-TITIRIȘCA ALEXANDRA 

 
Motto:  
„Diploma celor sapte ani de-acasa ai copilului exprima calificativul parintilor” (Valeria Mahok)  
 
 In mod cert, bunele maniere sunt cartea noastra de vizita. Felul in care ne comportam are o puternica 

influenta asupra relatiilor cu familia, prietenii, colegii, si, in cele din urma, de acest lucru depinde daca 
avem sau nu succes in viata. Daca vrei sa cresti un copil amabil, elegant, manierat si, de ce nu, plin de sarm, 
aceasta este cartea care va completa in mod armonios eforturile tale! 

 Pentru ca primii sapte ani sunt esentiali in formarea caracterului sau, copilul trebuie ajutat sa deprinda 
obiceiuri sanatoase si maniere elegante. Acum, micutul invata care sunt principiile si valorile dupa care va 
trebui sa se ghideze in viata, in situatii dintre cele mai diverse. Tot acum descopera cum sa aiba grija de 
corpul si de lucrurile lui, ce este recomandat sa manance, cum sa isi ajute parintii si cum sa se bucure de 
increderea si aprecierea oamenilor cu care interactioneaza.  

 Ce inseamna, deci „A avea cei sapte ani de-acasă” - aceasta expresie defineste tot bagajul de 
cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada 
de timp considerata perioada „marilor achizitii”, reprezinta una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami. ” 
Astfel, va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine. 
Astfel nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Deci va trebui sa 
ne impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul sa 
poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, cat si din cele negative.  

 Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne 
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in 
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.  

 Printre cele mai importante comportamente si deprinderi ce ar trebui assimilate de catre copil in 
aceasta perioada as enumera: deprinderi de autoservire; ordine; igiena; curatenie si exprimarea propriilor 
nevoi; exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative; bune maniere si 
comportament; limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de 
vorbire); modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator 
(este certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse 
fapte, etc); consecventa in realizarea unei sarcini; concentrare a atentiei; perseverenta in realizarea uneri 
sarcini; alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  

 Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii, printre acestea 
enumerandu-se: spiritul de competitie; altruismul; cooperarea; atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, 
etc. Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit 
destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi 
increzator in fortele proprii. Tocmai din acest rationament, inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o 
eticheta, trebuie sa ne gandim ceva mai mult la ceea ce se ascunde in spatele unui comportament ori 
atitudine neacceptat/a de catre ceilalti.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. STAVROSITU MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU ORAR PRELUNGIT GULLIVER CONSTANȚA 

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

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă ai 
copilului sunt definitori prin formarea lui ca adult.  

Educația primită in cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil şi 
părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia si pe care le transmite 
copilului. Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte 
a copilariei.  

Necesitatea educarii tinerei generații pentru a face față exigențelor societății, ne obligă să urmărim în 
formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi însușirea unor 
comportamente adecvate, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii.  

Familia are un rol important în educarea copilului, acestea fiind reale exemple pentru ei.  
Cei 7 ani de acasă sunt pentru unii, și pe bună dreptate, piatra de temelie a vieții pe viitor. De acești 

ani depinde de cum va fi integrat in societate, cum va fi agreat de cei din jur si cum își va putea ordona 
viata si stilul de viată alături de cei dragi.  

Această perioadă nu se referă doar la acele semne exterioare de respect caracterizate drept politețe, ci 
la o întreagă suită de obiceiuri sănatoase pe care, dacă un copil le va deprinde acum, le va practica ulterior 
pe parcursul întregii sale vieți. Copiii învață prin imitare. Exemplul nostru contează. Bunele maniere îi 
modelează comportamentul în societate și îl învață ce înseamnă respectul.  

Cu siguranţă, nu trebuie să uităm în formarea generaţiilor viitoare şi de buna-cuviinţă şi de politeţea 
sufletului omenesc.  

Modelarea şi stimularea comportamentului copilului se referă, de fapt, la pătrunderea în structurile 
etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât să facă impresie, nefiind motivate 
de o convingere interioară.  

Psihologii susțin că nu există o limită de varstă pană la care bunele maniere se pot învăța, însă, cu cât 
lecția bunei-cuviințe și a menajării sensibilităților celor din jurul nostru este începută mai devreme, cu atât 
mai bine pentru constituirea zestrei educaționale a copilului.  

2319

 



EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PREȘCOLAR: 

 ȘTEFAN ELENA VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PRUNDU 

 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 

s-a născut, în care creşte.  
Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece în 

ordinea firească a lucrurilor educaţia începe din familie motiv care l-a determinat pe Loisel sa afirme că „ 
in familie si pe genunchi mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter”.  

 În procesul educativ, părinţii trebuie să ţină seama de particularităţile de vârstă si individuale ale 
copilului, de faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează prin trăsături definitorii care o diferenţiază 
pe cea precedenta de cea următoare. După naştere in viaţa copilului intervin transformări atât din punct de 
vedere fizic cât şi psihic. Sub influenţa condiţiilor de viaţă ca şi a educaţiei el poate fi dirijat în direcţia 
dorită, întrucât organismul are o mare putere de creştere şi dezvoltare fiind şi foarte maleabil. Ca urmare, 
acţiunile educative exercitate de părinţi trebuie să fie raţionale şi continue, să se bazeze pe faptul că 
dezvoltarea psihică a copilului se realizează în strânsa legătură cu dezvoltarea sa fizică.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi 
afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de 
sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.  

Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme 
şi reguli de conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate 
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se 
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant.  

Pentru o bună educație a copiilor, atât părinții, cât și profesorii au un rol bine determinat și foarte 
important în a pune pilonii de susținere ale unei educații de succes. Important e ca fiecare să-și aducă 
contribuția și implicarea, punând în centru nevoile și evoluția pozitivă a elevilor.  
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FAMILIA- IMPORTANȚA ȘI ROLUL EI IN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

 PROF. ȘTEFAN GABRIELA- BEATRICE  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3, DOICEȘTI, DAMBOVIȚA 

 
Dintotdeauna familia a reprezentat locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte 

din timp, unde devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, 
religioasă ori politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este 
un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și 
adaugă elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate 
spune că „instituția familiei rămâne stabilă”. Totodată, se poate afirma că termenul de „familie” nu mai 
surprinde realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită acestei schimbări.  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș. a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține.  

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 
care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun.  

• Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 
• Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
• Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
• Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 
• Abilitatea de a pune limite copilului 
• Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 
• Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu copilul 
Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. Părintele 

trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi putut 
întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze agresiv.  

Totodată, de la începutul vieții, ființa umană are extrem de multe nevoi, care trebuie satisfăcute pentru 
o bună dezvoltare a sa. În ceea ce-l privește pe copil, acesta în prima parte a vieții are efectivă nevoie de 
familie, care să-i ofere dragoste, atenție, să-l îngrijească.  

Nevoile de bază ale copilului în familie sunt:dragoste și securitate;de experiențe noi, de stimulare; 
nevoia copilului de a fi apreciat și de a-i fi recunoscute capacitățile; nevoia de responsabilități; nevoile de 
bază fiziologice ale copilului; 

2321

 



Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu 
școala este orientarea școlară si profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei 
școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, intențiile pozitive sunt sursa greșelilor lor 
deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere.  

În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care vechea 
structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie alternativă 
(familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe căsnicii etc). 
În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru 
care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate.  
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR ŞTEFAN GEORGETA 
 - GRADINIȚA NR. 210 BUCUREȘTI  

PROF. ÎNV. PRESCOLAR COSMANESCU MIHAELA 
 - GRADINIȚA NR. 210 BUCUREȘTI 

 
Cei șapte ani de acasă sunt foarte importanți pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. Atunci când mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tatăl este prea dur copilul nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărțite.  

Este important ca părinţii să respecte regulile de bune maniere in familie, să folosească formulele de 
politețe și cu siguranță, copilul îi va imita. Dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, vom avea în mod 
categoric o societate mult mai cultă. Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să 
fie explicate pe etape. Dacă micuțul va cere o jucărie, trebuie obișnuit să spună, printre primele cuvinte, 
formulele de politețe: „te rog”, „poftim”, „mulțumesc”. De asemenea, trebuie aduse cât mai multe exemple 
concrete, de preferat în momentele în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistăm până acestea 
vor deveni o obișnuință.  

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primește de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulțumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

Educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relația afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forțe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.  

Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar 
el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupați de ceea ce face. Totodată, educarea copilului 
într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de 
fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la trei ani, la cinci sau la șapte ani. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
înseamnă așteptarea, amânarea dorințelor. La această vârstă îl putem învăța formulele de politețe. Îi arătăm 
cum şi când se spune „bună ziua”, „te rog”, „mulțumesc”, „la revedere”, iar copilul învaţă prin imitație.  

Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai țipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulțumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 
a copilăriei. Regulile de comportament și educație oferite în primii șapte ani de viață ai copilului sunt 
definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți.  

Copilul trebuie învățat să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea 
exemplului. Este necesar să se stabilească și să se impună reguli și limite în comportamentul copilului. 

2323

 



Comunicarea este secretul unei relații solide între părinţi și copii; limitează timpul petrecut la televizor sau 
calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 

Copilul trebuie învățat să îşi exprime emoțiile și sentimentele; numai așa va reuși să rezolve conflicte 
pe cale pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate.  

 ,,Cei șapte ani de acasă” vor constitui „fundația” pentru construcția unei vieți închinate binelui, 
frumosului și adevărului.  

 
Bibliografie: 
1. Emil, P., Iucu, R., Educaţia preşcolară în România, Editura Polirom, 2002 
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 CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ŞTEFAN RODICA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA ODOBESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

 STRUCTURA GRADINITA ZIDURILE 
 
 „Copilul nu datorează părinților viața, ci creșterea” (Nicolae Iorga) 
 Copilăria este vârsta la care copilul visează cu ochii deschiși, nu cunoaște altă lume sau altă realitate 

decât cea din jurul lui, familia în care s-a născut.  
 Familia este locul în care copilul deschide ochii către lume, locul în care îi privește cu uimire și 

curiozitate pe cei din jurul lui și încearcă să fie ca și ei. El nu vine pe lume cu valori morale sau cunoștințe. 
Pe măsură ce crește, încearcă să se afilieze grupului, în interiorul căruia a deschis ochii, imită acțiunile 
acestora și își hrănește nevoia de cunoaștere din „oferta” pe care o are la dispoziție.  

 De obicei, spunem despre un copil, că are „cei șapte ani de acasă ”, dacă are formate deprinderi de 
igienă, de autoservire, bune maniere și un comportament civilizat în diverse situații.  

 Încă din primele zile petrecute în grădiniță, îi recunoaștem pe acei copii care au premisa de a se 
dezvolta frumos și de a-și clădi cu temeinicie cei șapte ani de acasă. Acești copii provin din familii bine 
organizate, care au înțeles că dezoltarea unui copil în primii ani de viață este esențială și că acum se pun 
bazele formării viitorului adult.  

 Din păcate, în activitatea noastră, întâlnim și copii, pe care cu greu reușim să îi convingem să se 
încadreze în normele grupului, norme care au fost stabilite de comun acord cu toți membrii grupului. Acești 
copii întâmpină dificultăți în respectarea regulilor grupului, reguli referitoare la un comportament civilizat 
față de colegi, la respectarea ordinei și curățeniei în sala de grupă, norme de igienă etc. Doar respectarea 
acestor norme le poate asigura o bună relaționare cu cei din jur.  

 Tot mai des întâlnim copii violenți cu colegii lor, copii care își fac dreptate cu pumnul sau cu 
picioarele, copii care, de fapt, nu știu cum să acționeze în situațiile variate care apar în interacțiunea cu 
ceilalți. Sunt acei copii, care așa au văzut în familie rezolvarea conflictelor sau poate așa au fost învățați de 
către părinți să acționeze: „dacă îți dă cineva o palmă, să dai și tu mai tare”. Sau poate fi vorba despre acei 
copii frustrați, care au fost abuzați fizic sau emoțional în familie și acum găsesc calea de a se elibera de 
anumite trăiri, emoții negative.  

 Modul în care se poartă și acționează copilul în grădiniță este oglinda relațiilor dintre membrii 
familiei din care provine. Comportamentul copilului spune totul despre atmosfera din familie, relațiile 
dintre membrii acesteia, limbajul acestora, valori morale.  

 Comportamentele nepotrivite ale copiilor se pot datora și unei abordări greșite a părinților a acestei 
problematici a educării copilului în familie.  

 Unii dintre părinții sunt prea protectori sau prea permisivi cu copiii lor. Acești copii nu cunosc și nu 
respectă nici o regulă când intră în grădiniță, țipă dacă nu primesc imediat ceea ce vor, împrăștie jucării dar 
nu le strâng, pentru că acasă le strânge doar mama și exemplele ar putea continua. Copilului i se va cere să 
respecte reguli, nu pentru că așa trebuie ci i se va explica că regula vine în sprijinul lui, copilul va înțelege 
că respectarea regulilor îl ajută să facă ce e bine și să se ferească de ce-i rău, pentru confortul sau siguranța 
lui. Astfel copilul va învăța de ce este bine să-și păstreze hainele curate, de ce este bine să se spele pe mâini 
înainte de masă, de ce este frumos să salute, de ce este bine să strângă jucăriile, de ce este frumos să salute, 
să spună te rog când vrea ceva, să spună mulțumesc.. ..  

 Grădiniței îi revine dificila sarcină, de a interveni în toate situațiile problemă pentru a asigura 
creșterea dar și dezvoltarea copilulului pe toate palierele. Identificarea situaţiilor problemă din familiile 
copiilor, activitățile de consiliere ale părinților și comunicarea permanentă grădiniță-familie este 
determinantă în educarea copiilor și implicit în formarea celor șapte ani de acasă.  

 Totul începe şi se învaţă mai întâi în familie, mai devreme sau mai târziu sau uneori, din păcate, 
niciodată.  

 „Cei șapte ani de-acasă” reprezintă bogăția noastră care ne însoțește de-a lungul vieții, bogăție pe 
care o purtăm cu noi, în fiecare pas sau gest pe care îl facem prin lume, ea este marca noastră ca și om 
printre oameni.   
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. ȘTEFANESCU IONELA RALUCA 
COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”, TARGU JIU 

 
 Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea şi socializarea copilului, 

deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice şi sociale 
şi împlinite etapele întregului său ciclu de creştere.  

 Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, educaţia primită de acesta până la 7 ani fiind 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind în primul rând cadrul existenţei biofizice al dezvoltării 
copilului.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care un copil o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentul copilului până atunci când merge la şcoală. Când spunem că 
un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care se comportă cuviincios cu cei de 
vârsta lui şi adulţii.  

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate, iar pentru 
asta familia are un rol foarte important în viaţa acestuia. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

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

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

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

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care el se află, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărâlui, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al celor 7 ani de acasă. Viaţa copilului acasă, 
alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 Cei 7 ani de acasă îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume om. 
Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi 
preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum copiii sunt crescuţi şi educaţi, aşa vor trăi şi 
se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASA, ESENȚIALI PENTRU VIITORUL COPILULUI 
 

 ȘTICA CRISTINA MANUELA 
 GRADINIȚA CU P. P. NR. 1 ORȘOVA 

 
 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră, de părinţi depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în primii ani ai copilăriei toate componentele unei 
bune creşteri, iar aceasta nu este un standard general. Ea are forma pe care părinții o dau. A fi bine-crescut 
nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele 
subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul, prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate 
saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative.  

Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. 
Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-
aşteptate.  

Respectul începe de acasă, de aceea e important să impui și să oferi respect în casă. Cei 7 ani de 
acasă însemnă mai mult reguli de bun simț, igienă, respect, pe care un copil trebuie să le învețe de la 
părinți, până să meargă la școală., dar care desigur, ca părinți, le tot repetăm până se fac mari.  

 
Bibliografie: 
Piaget, J., (2005); Psihologia copilului, Editura Cartier, Bucureşti 
Atkinson, R., L., Atkinson, R. C., Edward, E. Smith, Daryl J. Bem, (2002), Introducere în psihologie, 

Editura tehnică, Bucureşti  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. STIOAPA ALINA MAGDALENA 
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA CARANSEBES 

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

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. În primii şapte ani de viaţă, copilul dovedeşte mare 
sensibilitate, receptivitate şi mobilitate. Potenţialul afectiv-volițional este în creștere, înclinațiile și 
aptitudinile se conturează în această etapă. Copilul dovedeşte si o mare putere de acumulare si asimilare de 
cunoştinţe.  

 Pornind de la particularităţile ontogenetice ale copilului, familia şi grădiniţa trebuie să-i asigure 
condiţii favorabile de creștere şi dezvoltare, în funcţie de disponibilităţile individuale. Cei care nu 
beneficiază in familie de condiţii favorabile dezvoltării lor, au şanse de recuperare, dacă frecventează 
grădiniţa. Aici procesul instructiv-educativ se desfăşoară în funcţie de particularităţile de vârstă şi se 
urmăreşte dezvoltarea armonioasă psihofizică, se stimulează gândirea si inteligenţa, se formează 
deprinderile de bază. Mai importante în această etapa sunt: deprinderile igienico-sanitare (de autoservire), 
de comportare civilizată şi politeţe, deprinderile de ordine şi curățenie. Copiii sunt antrenaţi în jocuri şi 
activităţi care se desfăşoară cu toată grupa şi individual, folosindu-se metode şi procedee specifice fiecărei 
etape de vârstă.  

 Deprinderile, odată formate, îl scutesc pe copil de alte solicitări, care mai târziu, ar necesita un 
consum mai mare de energie şi timp.  

 Deprinderile care se pot forma la vârstă antepreşcolară și preşcolară (în familie şi grădiniţă), 
deprinderi care, uneori poartă denumirea de "bune deprinderi" sau "cei șapte ani de-acasă".. . Ele reprezintă 
forma cea mai simplă a învăţării de către copii a unor mişcări complexe şi atitudini care vor influenţa 
comportamentul lor viitor.  

Lipsa bunelor deprinderi face posibilă instalarea unora rele. Adică, copilului căruia nu i s-au format 
deprinderile de autoservire la timpul potrivit, aşteaptă totul de la familie, de la părinţi.  

De aici şi necesitatea ca în familie, ca şi în grădiniţă, să se insiste pentru formarea deprinderilor de 
bază, până ce acestea se transformă în obişnuinţe.  

Ce este deprinderea? Cum se formează? 
 Deprinderea este un complex de acţiuni automatizate, bazate pe sisteme de legături nervoase 

temporare denumite "stereotipuri dinamice". "La om, orice acţiune se însușeşte pe calea învăţării ca proces 
conştient". Este, aşadar, un moment al activităţii şi un, efect al învăţării. Pentru formarea deprinderilor, este 
nevoie de voinţă şi de timp, de concentrare mai mare din partea copilului, la ceea ce are el de făcut, ca, 
apoi, printr-un exerciţiu susţinut, să se ajungă la automatizarea mişcărilor şi exercitarea lor într-o anumită 
succesiune. Acest proces presupune concentrarea tuturor acţiunilor, precum şi eliminarea mişcărilor de 
prisos, care cer un mare consum de energie.  

 Pentru a se ajunge la automatizarea mişcărilor, acestea se repetă de mai multe ori, iar pe măsură ce 
se formează deprinderile, se cere prelungirea treptată a intervalelor dintre exerciţii. În această perioadă 
deosebit de importantă este atitudinea consecventă de care trebuie să dea dovadă părinţii, personalul 
educativ din creşe, educatoarele. De exemplu, dacă, în situaţii similare, odată i se cere copilului să realizeze 
un lucru si altădată nu, dacă unul din adulţi îi cere să îndeplinească "ceva" şi altul îi cere "altceva", sau dacă 
unul îi indică o cale şi altul una opusă, procesul este îngreuiat şi deprinderea nu se formează. De asemenea, 
trebuie să existe o concordanţă deplina între ceea ce i se cere copilului în familie şi ceea ce se realizează în 
grădiniţă.  

 În procesul educativ-formativ al copiilor de 3-7 ani se pot distinge trei grupe de baza de deprinderi, 
ca: deprinderi igienico-sanitare (de autoservire); deprinderi de ordine şi curăţenie; deprinderi de comportare 
civilizată şi de politeţe.  

Pentru formarea acestora trebuie pornit de la faptul ca exigenţele cresc treptat în raport invers cu 
aportul adultului, fapt care contribuie la dezvoltarea îndemânării şi spiritului de independentă ale copilului. 
De cele mai multe ori părinţii preocupaţi de problemele profesionale şi gospodăreşti, dimineaţa, preferă să-
l îmbrace pe copil, deşi nu au timpul necesar, în loc să-l lase să se îmbrace singur. Mai târziu, degeaba îi va 
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reproşa comoditatea. Părinţii pot să le acorde timpul necesar în zilele când sunt acasă dimineaţa, în zilele 
de sâmbătă şi duminică, sau în zilele de concedii: dacă sunt adulţi în familie (bunici, surori mai mari) se 
pot ocupa ei de formarea acestor deprinderi. Copilul trebuie să fie trezit cu 10-15 minute mai devreme şi să 
fie pus să efectueze anumite operaţii de autoservire. Fiecare deprindere se compune dintr-o serie de operaţii, 
care vor fi repetate pe rând până devin acte şi mişcări automatizate.  

 Formarea oricărei deprinderi, şi mai ales a celor igienico-sanitare, necesită din partea părinţilor şi a 
educatoarelor, răbdare şi mai ales un echilibru nuanţat între severitate, "toleranţă" şi timp. Familia are rolul 
cel mai important în formarea deprinderilor. Trebuie să-i repete copilului de mai multe ori ce are de făcut. 
"Nici o altă instituţie, oricât de calificată, nu este atât de direct sensibilă la exprimarea trebuinţelor, la 
manifestarea slăbiciunilor sau potenţialului de dezvoltare al copilului, fiindcă nici o altă instituţie nu 
cuprinde fiinţe legate de copil în mod atât de direct şi atât de vital ca tatăl şi mama.. . Familia ne apare mai 
curând ca un fel de mecanism reglator care permite copilului, în ciuda sărăciei sale aparente de mijloace, 
să trăiască o viaţă reală şi uimitor de intensă, viaţa lui proprie".  

Colaborarea familie- creşă sau familie- grădiniţă, în procesul de educare a copilului, are un rol 
deosebit, în special, în formarea deprinderilor igienice. Copilul îşi petrece cea mai mare parte din timp în 
familie, care exercită o influenţă deosebită asupra sa. Pe măsura ce copilul creşte, asupra lui acţionează tot 
mai mulţi factori educativi: creşă – grădiniţă - școală, care continuă şi perfecţionează educaţia începută în 
familie ; uneori, acestea o corectează sau o îmbogăţesc. La copiii instituţionalizaţi în leagăne şi creşe se 
constată că nu au formate deprinderi igienice. În acest caz, trebuie ca educatoarele să lucreze cu fiecare 
copil până la formarea deprinderilor respective.  

 Pentru reuşita deplină, familia are obligaţia să ţină permanent legătura cu unităţile în care sunt 
instituţionalizaţi copiii şi să sprijine munca depusă de factorii educativi din aceste unităţi. Pentru a asigura 
unitatea sistemului de cerinţe este necesar ca asistentele şi educatoarele să cunoască condiţiile de viaţă ale 
fiecărui copil în familie, iar, la rândul ei, familia să cunoască preocupările pedagogice ale creşei şi 
grădiniţei. Procedându-se în felul acesta, reuşita muncii educative este deplină. !".  

 Pentru formarea si consolidarea oricărei deprinderi este necesar ca părinţii să ţină seama de 
particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, precum şi de cele psihofizice. Căile şi modalităţile de 
educare trebuie adaptate vârstei şi puterii de înţelegere a acestora.  

Întrucât formarea şi consolidarea deprinderilor se realizează în timp, este bine ca părinţii să insiste 
până la transformarea acestora în obişnuinţe. Pe întreaga perioadă se va manifesta unitatea de vederi în 
cerinţe, perseverenţă, răbdare, înţelegere, dar şi exigenţă. Procedând astfel, copilul, de mic, se deprinde cu 
o bună purtare. Aceasta este "cartea de vizită a familiei".  

 
Bibliografie:  
1. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 
2. http://www. scoalaargeseana. ro/ 
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PROIECT EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ EDIȚIA 2020 

 
PROF. ÎNV. PREŞC.: STOEAN RODICA SIMONA 

GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU P. P. DUMBRAVA MINUNATĂ, PLOIEŞTI 
 
PENTRU O MAI BUNĂ ÎNŢELEGERE A COPILULUI 
 Copilul, creaţie divină, rezultat al iubirii, al unirii a două fiinţe, ne dăruieşte clipe minunate prin 

prezenţa, prin existenţa sa.  
 În calitate de părinţi, educatoare, profesori, însoţitori ai copilului, suntem responsabili cu educaţia 

lui. Trăim alături de el, îl însoţim pas cu pas de-a lungul procesului de învăţare al vieţii.  
 Din ce motiv apare copilul în viaţa noastră? Din dragoste, din dorinţa de a avea un copil, ne plac 

copiii, dau un sens vieţii noastre, din curiozitate, din întâmplare?! Într-o anumită măsură contează să ştim, 
dar cel mai important este să conştientizăm că nu am procreat copilul pentru noi. Acest lucru presupune să 
înţelegem că el are propriile gânduri, propia percepţie asupra mediului înconjurător, propriul mod de 
exprimare al trăirilor, emoţiilor şi nevoilor. De asemenea, presupune să înţelegem cât de importantă este 
relaţionarea noastră cu „puiul de om” încă din primele clipe de viaţă, de calitatea comunicării cu el şi 
importanţa pe care o acordăm limbajului nonverbal şi comportamentelor sale.  

 „Th. Gordon consideră că educaţia nu poate avea loc în afara iubirii” (ALBU Gabriel, În căutarea 
educaţiei autentice, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pag. 47). Să iubeşti un copil presupune să-l accepţi 
aşa cum este; „a fi acceptat înseamnă a fi iubit (Gordon, 1994). Tocmai dacă sunt acceptaţi aşa cum sunt, 
se pot schimba (.. . ). ” (ALBU Gabriel, ibidem).  

 Încă din primele luni de viaţă copilul comunică, chiar dacă nu dispune de un limbaj verbal adecvat, 
prin alte limbaje (mimică, gestică etc. ). Comunicarea ca fapt spontan ce vine de la sine, se dezvoltă odată 
cu dezvoltarea motorie, intelectuală şi afectivă. Fiecăruia dintre noi, părinte şi educator, ne revine în egală 
măsură responsabilitatea de a îmbunătăţii, pe de o parte, calitatea exprimării verbale, iar pe de alta, 
îmbunătăţirea calităţii comunicării noastre cu copilul.  

 „Când însă copilul creşte şi se dezvoltă în condiţii armonioase, favorabile lui, el îşi menţine un 
echilibru stabil atât cu sine însuşi cât şi cu mediul ambiant. ” (Silvia DIMA, Copilăria, fundament al 
personalităţii, Editată de Revista Învăţământul Preşcolar, Bucureşti, 1997, pag. 40).  

 Puţini dintre părinţi cunosc care sunt nevoile vitale ale unui copil. Ei se limitează la nevoile de hrană, 
îmbrăcăminte, atenţie, de stabilire a unor limite, uneori confundând nevoile cu dorinţele. Exprimate şi 
realizate la nivelul imaginarului, DORINŢELE se deosebesc prin aceasta de NEVOI, adică cele ce ţin de 
nivelul realului.  

 Jacques Salome clasifică nevoile copilului pornind de la Piramida lui Abraham Maslow şi 
îmbunătăţind-o, astfel: 

1. Nevoia de supraveţuire - hrană, odihnă etc.  
2. Nevoia de siguranţă - protecţie, recunoaştere, să fie iubit, înţeles, ascultat şi să iubească.  
3. Nevoia de socializare – apartenenţa la o familie, etnie, religie.  
4. Nevoia de recunoaştere şi de participare – implicare, cooperare, creativitate.  
5. Nevoia de diferenţiere – unicitate.  
6. Nevoia de a evolua – diferenţiere, autonomie, independenţă.  
7. Nevoia de actualizare, individualizare – copiii trăiesc în prezent şi nu acceptă uniformitatea.  
8. Nevoia de armonizare, de reîntregire – rezolvarea conflictelor interioare, unificare. (Jacques 

SALOME, Mami, tati, mă auziţi?, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008, pag. 20-21).  
 Primul mediu de viaţă al copilului îl reprezintă familia şi prin influenţele pe care le exercită, 

favorizază contactele acestuia cu societatea şi cunoaşterea propiei sale fiinţe. Educaţia în familie presupune 
că din primele luni de viaţă şi pâna la vârsta preşcolară, copilul învaţă mersul, vorbirea, contactul intuitiv. 
(cf. Silvia DIMA, Copilăria, fundament al personalităţii, Editată de Revista Învăţământul Preşcolar, 
Bucureşti, 1997, pag. 40-41).  

 Copilul este înzestrat cu o sensibilitate deosebită, el percepe reacţiile adultului în felul lui şi le 
interiorizează, chiar dacă sunt intenţii bune, le dă o anumită semnificaţie. Noi trebuie să fim atenţi la 
modalitatea în care ne exprimăm, cum gesticulăm, cum ne comportăm, cum ascultăm, ce şi cum respectăm. 
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Pe lângă toate acestea, să nu uităm de mitologiile parentale legate de viaţă, de dragoste, de hrană, de 
curăţenie, de îmbrăcăminte (o mamă bună e aceea care îi face pe plac copilului, la masă se mănâncă tot 
etc.).  

 Este de dorit ca familia să se deschidă către o educaţie bazată pe dragoste, plină de înţelegere, respect, 
membrii ei fiind dispuşi să regleze raporturile dintre ei amiabil. Copiii care au convingerea fermă că sunt 
iubiţi necondiţionat vor avea foarte rar motive pentru care să se răzvrătească.  

 Mulţi dintre părinţi cred şi gândesc că educaţia înseamnă doar a-i determina pe copii să asculte.  
 Fiecare copil are dorinţe, nevoi şi o personalitate unică. Datoria noastră este să oferim un mediu 

propice ce favorizează creşterea lui. Acţiunile, cuvintele, sfaturile şi regulile pe care le stabilim este de dorit 
să se realizeze într-o atmosferă plină de căldură şi siguranţă.  

 „Aşa cum ştim să-i pregătim pentru prezent aşa îi vom avea în viitor. ” (ALBU Gabriel, În căutarea 
educaţiei autentice, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pag. 16) 

 În cartea „Ascultarea de bunăvoie”, Kay Kuzma prezintă propia teorie privind educarea copiilor, prin 
care cresc şansele ca acesta „să asculte de bunăvoie”. În acest sens, autoarea propune patru lecţii: 

1. Respectul e temelia unei ascultări de bunăvoie.  
2. Puterea exemplului este un profesor foarte bun.  
3. Încurajările din partea adultului fac ascultarea mai uşoară.  
4. Ascultarea poate fi învăţată într-un mod distractiv. (Kay KUZMA, Ascultarea de bunăvoie, Casa 

de Editură „Viaţa şi sănătatea”, Bucureşti, 2000, pag. 11).  
 Pentru prevenirea unui comportament negativ (răzvrătirea, neascultarea) şi realizarea unui program 

de învăţare a „ascultării de bunăvoie” e de dorit să cunoaştem factorii care acţionează din exterior asupra 
copilului. Kay Kuzma prezintă în cartea sa obiectivele ascultării de bunăvoie:  

• importanţa disciplinei de sine (respectă regulile pe care le impui ca adult, un control excesiv 
inhibă); 

• capacitatea de a gândi raţional, nu de a reacţiona impulsiv (violenţa naşte violenţă); 
• importanţa prevenirii şi rezolvării conflictelor (prin mângâieri, prin diversiune şi creativitate, prin 

implicare şi prin negociere); 
• importanţa conservării şi clădirii valorii de sine a copilului (să se simtă deosebit, dorit şi înţeles). 

(Kay KUZMA, Ascultarea de bunăvoie, Casa de Editură „Viaţa şi sănătatea”, Bucureşti, 2000, pag. 22-29) 
 Pentru o mai bună înţelegere a copilului, este de dorit ca părinţii, educatoarea şi profesorul să 

cunoască şi să aplice din „lecţiile” expuse mai sus, să realizeze un echilibru între dragoste şi autoritate. Un 
adult care ştie să disciplineze este deschis şi prietenos, onest, calm şi consecvent şi ştie să-şi ceară iertare 
copilului atunci când greşeşte.  

 
Bibliografie 
• ALBU Gabriel, În căutarea educaţiei autentice, Editura Polirom, Bucureşti, 2002.  
• Silvia DIMA, Copilăria, fundament al personalităţii, Editată de Revista Învăţământul Preşcolar, 
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2331

 



 COPIL PANA LA BULETIN IN ERA COMUNISTA  
 

 PROF. SOLOMON IOANA 
 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SARATA 

 
 Hai mai bine despre copilărie să povestim,  
 căci ea este veselă și nevinovată 
 și, drept vorbind, acesta-i adevărul.  
 Ion Creangă 
 
 Toți am fost cândva copii, dar nu toți am copilărit în comunism, în timpuri în care ideologia era mai 

importantă decât copilăria. Când te gândești la copilărie, îți vin în minte bucuriile simple, gesturile mici și 
sentimentul de siguranță cu care te înconjurau cei mari. Copilăria în comunism era cu mult diferită faţă de 
cea de acum. Mulţi susţin astăzi că erau mai fericiţi atunci decât copiii din prezent, dar acest lucru este 
valabil doar prin raport la aşteptările şi provocările din aceste perioade de timp. Cert este că, în lipsa 
tehnologiei şi a programelor TV, copiii de dinainte de 1989 erau obligaţi să petreacă mai mult timp 
împreună, afară, la joacă.  

 Copilăria în comunism nu a fost deloc uşoară. Iar cel mai bine cunosc acest lucru foştii pionieri ai 
patriei, care acum îşi dau seama că pe vremea aceea ideologia era mai importantă decât copilăria. ”Omul 
Nou” al comunismului, unul dintre cele mai îndrăzneţe proiecte ale acestei ideologii în România, era 
construit şi clădit încă de pe băncile şcolii. Partidul avea grijă să le spună copiilor cât sunt de importanți și 
ce viitor luminos îi așteaptă. Până și preșcolarii făceau parte dintr-un plan.  

 În anul 1976 în România a apărut organizaţia Şoimii Patriei, care înregimenta copiii încă de la fragedă 
vârstă de doar 4 ani. Ciudat este că niciunde în lume, nici măcar în ţările din blocul comunist, nu a existat 
o astfel de organizaţie. Ca totul să fie perfect pentru partid, micile detalii şi accesorii precum cravată roşie 
sau insignele au fost înserate tot cu intenţia de a manipulă creierele care erau în plină formare pentru a-i 
putea modela în scopuri propagandiste. Cert este că nimic nu a fost lăsat la întâmplare, iar proiectul ”Omul 
Nou” al comunismului a schimbat nu doar viaţa oamenilor în toată firea, ci şi copilăria celor mici. După 
grădiniţă, până la 14 ani, elevii intrau în altă organizaţie, ”Pionerii”. Intrarea în rândurile pionierilor se făcea 
în clasa a II-a. Cei mici erau primiţi în rândurile organizaţiei de colegii lor mai mari, din clasa a IV-a, iar 
intrarea se făcea sub jurământ: "Eu, . .. (numele si prenumele), intrând în rândurile Organizaţiei Pionierilor, 
mă angajez să-mi iubesc patria, să învaţ bine, să fiu harnic si disciplinat, să cinstesc cravata rosie cu tricolor" 
pentru a a conferi acea mandrie naţională. Pionerii aveau şi eu uniformă: nelipsita cravată roşie cu inel, 
cămaşă albă, fustă sau pantaloni negri. Primirea în rândurile pionerilor reprezenta un episod emoţionant în 
„cariera” şcolară.  

Pentru că nu aveau acces la tehnologie şi nici la programe TV, copiii din perioada respectivă petreceau 
mult mai mult timp împreună. De aceea, adulţii de azi susţin că au avut o copilărie mult mai fericită. Era, 
însă, o fericire falsă, „sărăcită” de marile probleme cu care se confrunta populaţia: lipsa produselor 
alimentare, lipsa energiei electrice, frigul, lipsa benzinei etc. Tot ce se cumpăra era doar pe cartelă, iar copiii 
stăteau de multe ori în locul părinţilor la cozile de la magazine.  

Copiii jucau pe atunci jocuri cum ar fi „Raţele şi vânătorii”, „Elastic”, „Ţara, ţara vrem ostaşi!”, 
„Castelul”, „Ţările” sau „Şotron”. Revistele destinate copiilor erau „Cutezătorii”, cunoscuta revistă 
comunistă, dar circulau pe piaţă şi titluri străine cum ar fi „Pif Gadget” şi „Rahan”, care au devenit marfă 
de contrabandă. „Piff Gadget”, cum se numea de fapt, a apărut începând din anul 1969. Succesul revistei s-
a datorat unei idei de marketing de pionierat pentru acea vreme: fiecare număr era însoţit de un gadget, un 
cadou pentru copii. De la cărţi de joc cu eroi de benzi desenate, sucuri, personaje de pluş, până la jucării 
care trebuiau construite colecţionând mai multe numere: microscop, catapultă romană, aparat foto, etc. 
Celalată revistă, Rahan, prezenta întâmplări alea unui om preistoric blond, care era mult mai inteligent decât 
cei cu care intra în contact. Era capabil să folosească legile fizicii şi descoperiri proprii bazate pe experienţă, 
opuse practicilor vrăjitorilor.  

În esenţă, pentru cei care nu văd decât frumuseţea Epocii de Aur, educatie reprezinta cel mai important 
aspect al evolutiei si carieirei unei persoane, educatia duce la superioritate indiferent de perioada istorica 
din care facem parte.  
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FAMILIA – FACTOR ESENȚIAL ÎN CREȘTEREA ȘI EDUCAREA 
COPILULUI 

 
 PROF. PT. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR,  

STOICA FLORICA - ALEXANDRA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA „MINERVA ALEXANDRESCU”  

COMUNA ȘOIMARI, JUD. PRAHOVA 
  
 Familia este matca de formare a individului. Se dorește a fi leagănul copilăriei fericite, care caută să 

îl ghideze pe individ, să îl pregătească pentru drumul, de multe ori anevoios, al vieții. Ea se dovedește a fi 
cel mai puternic factor socializator.  

 Din punct de vedere sociologic, familia este considerată a fi instituție fundamentală, un grup social 
permanent de indivizi legați între ei prin origine, căsătorie sau adopție. Familia este mediul care 
influențează și modelează cel mai mult, atât creșterea, cât și educarea copilului.  

 Venirea pe lume a unui copil este prilej de mare bucurie într-o familie. A fi părinte implică, însă, o 
mare responsabilitate în creșterea și educarea copilului. Copilul poartă în germene potențialitățile vieții 
părinților, caracteristici fizice și intelectuale, acesta insusindu-și atitudini, opinii, păreri, dar și o ierarhie a 
valorilor de la părinți.  

 Familia trebuie să fie un mediu sănătos, în care bunele relații dintre membri ei să iasă la suprafață. 
Ea poate fi pentru copil o rampă de lansare, un fundal din care acesta își poate lua resurse motivaționale 
pentru afirmarea personală. Primii ani de viață sunt decisivi pentru întreaga viață. Cel mai mult contează 
ca familia să își lase amprenta potrivită asupra creșterii și educării copilului.  

 Familia are ca scop dezvoltarea fizică, intelectuală, dar și morală a copilului. Astfel, în cele mai multe 
cazuri ea asigură sprijinul material pentru ca cel mic să se poată dezvolta mai întâi fizic. Folosirea factorilor 
naturali, deprinderi privind igiena personală, deprinderi de comporatment adecvat, se fac sub îndrumarea 
și sfaturilor părinților.  

 Dezvoltarea intelectuală se face încă din primii ani de viață prin insuflarea de valori acceptate de 
membrii familiei. Stimularea curiozității copilului poate căpăta o valoare foarte importantă pentru afirmarea 
intelectuală. Copilul își însușește limbajul adoptat de membrii – model ai familiei, fiind apoi învățat să își 
dezvolte spiritul de observație,, memoria și gândirea. Fiecare lucru trebuie făcut la timp. Orice întârziere a 
unor anumite norme atunci când copilul este apt să le primească, este în defavoarea responsabilizării sale.  

 Din punct de vedere moral, familia trebuie să își atribuțiile pentru ca cel care se dorește să ajungă un 
adevărat model pe plan social să și reușească. Modele comportamentale ca respectul, ascultarea, politețea, 
bunul simț, cinstea, sinceritatea, cumpătarea trebuie să aibă un rol esențial în cadrul educației. Simțul estetic 
se dezvoltă și el tot din primii ani de viață.  

 Pot interveni și greșeli în educație, vinovați fiind părinții, care nu au știut să își învețe copiii la timp. 
Din milă și din dragoste rău înțeleasă, i-au scutit de orice efort și nu i-au controlat atunci când era cazul. 
Există părinți care, fără să-și dea seama, au tendința de a impune copiilor propriile exigențe și dorințe. Un 
astfel de copil își va construi o platoșă, un gen de „impermeabilitate” la dorințele și nevoile celorlalți, 
devenind nu de puține ori, incapabil de a iniția relații profunde cu aceștia. În cele mai multe cazuri, membrii 
mediului socio-cultural în care acesta încearcă să se integreze, îl izolează.  

 Pentru dobândirea capacității de autonomie și bună integrare socială, copilul are nevoie de un mediu 
familial stabil, sigur, de căldură emoțională și de încredere, de toleranță și de ajutor, dar și de o disciplină 
constructivă, ordonatoare și pozitiv structurată.  

 Responsabilitatea părinților în cadrul educației este imensă, ea nu este însă totală. Într-o formă sau 
alta, răspunderea formării tinerilor dicolo de copilărie a fost întotdeauna problema întregii comunități.  

 Climatul afectiv al familiai constituie una dintre premisele pozitive ale abordării tuturor problemelor 
care vizează familia în ansamblul său, dar și pe fiecare membru în parte, cu noianul său de probleme cărora, 
într-un mediu cât mai educativ – afectiv, le va găsi rezolvare.  
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PARTENERIAT GRADINIȚĂ-FAMILIE 
 ,,ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR NOȘTRI” 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STOICA GABRIELA FLORENTINA 

GRĂDINIȚA PP ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA TÂRGOVIȘTE 
 
 Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieții revine în primul rând familiei sale, 

acesta fiind mediul în care se naște, trăiește, se dezvoltă și se formează acesta. Dar, ca primă treaptă a 
învățământului preuniversitar, grădiniței îi revine rolul de a contribui în mod responsabil la formarea 
personalității copiilor, de a le deschide calea spre cunoaștere, spre explorarea mediului înconjurător. Chiar 
dacă este „mic”, copilul, cu ajutorul adulților care-l înconjoară, la început familia, apoi educatorii, poate 
participa direct la actul educațional.  

Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de educatoare trebuie continuată, susţinută şi întărită 
de familie. De aceea, noi, educatorii trebuie să asigurăm o permanentă colaborare între grădiniţă şi familie 
şi să-i convingem pe părinţi să păstreze unitatea de cerinţe adresate preşcolarilor cu cele ale grădiniţei. Fără 
sprijinul activ al părinţilor, grădiniţa nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât de competenţi 
ar fi educatorii. Ceea ce învaţă copilul la grădiniţă poate să nu aibă importanţă dacă părinţii nu întăresc şi 
nu valorizează deprinderile, priceperile, competenţele obţinute.  

Cunoscând faptul că: fiecare persoană este unică în felul ei, că fiecare părinte are stilul propriu de 
educaţie, convingerile şi valorile sale personale, prin diferite activităţi vom stabili punţi de legătură pentru 
o mai bună colaborare, pentru o comunicare permanentă, totul pentru binele educabilului.  

Familia reprezintă cel mai puternic și important factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales 
în perioada copilăriei mici. Familia s-a dovedit esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului încă din 
primii ani ai dezvoltării acestuia, fiind o sursă primară de dragoste şi afecţiune. Familia trebuie să 
împlinească aproape toate nevoile de creştere şi dezvoltare, atât fiziologice, cât şi psihologice ale copilului. 
Aceste nevoi condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare.  

În cadrul familiei, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante de ordin psihomotor, 
cognitiv şi afectiv. Astfel, familia reprezintă cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se comporte în viaţă 
şi în societate.  

De la venirea în grădiniţa cadrul didactic trebuie să întreprindă activităti de cunoaştere a copiilor şi 
familiilor acestora, să studieze dosarele personale ale copiilor și chestionarele aplicate la început de an 
părinților. Educatoarea trebuie să stabilească un program de activităţi cu familia în care să proiecteze 
întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare.  

La intrarea în grădiniță copilul intra într-un mediu protector şi cald, un mediu care poate fi asemănat 
cu o carte de poveşti. Aici natura, mişcarea, muzica, literatură, artele plastice sunt într-un permanent dialog 
între ele şi cu copilul.  

Vârsta preșcolara este stadiul la care se înregistrează ritmurile cele mai pregnant în dezvoltarea 
intelectuală a celor mici.  

Fiecare cadru didactic are datoria, ca prin activităţile ce le desfăşură în parteneriat cu familia, să-i 
antreneze activ în procesul educațional. Prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi 
mediul educațional.  

Prin acest parteneriat, recunoaştem şi accentuăm rolul părinţilor de parteneri egali în educaţie, 
încercând să-i determinăm să se implice cât mai mult în educaţia copiilor. Ca participanţi activi, vom face 
cunoscut părinţilor programul educativ la care participă copiii, progresele făcute de aceştia, vom organiza 
cât mai multe activităţi împreună, dar şi percepţia pe care o avem despre calităţile şi problemele copilului.  

 
1. xxx, Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 2019 
2. xxx, Proiectul pentru Reforma educaţiei Timpurii (P. R. E. T. ), modulele 1-7.  
3. Ezechil, L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, ediţia a II-a revizuită, 

Editura V& I Integral, Bucureşti, 2002.  
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PĂRINȚII- MODELE PENTRU COPII 
 

PIP: STOICA RAMONA-LENUTA 
ȘCOALA PRIMARA GHERGHEȘTI- JUDEȚUL VASLUI 

 
Modelul părinților afectează în mare parte conduita copilului de mai târziu. Modul în care aceștia 

reacționează în familie îi ajută pe cei mici să se definească temperamental.  
Potrivit psihologilor, fata își alege modelul de bărbat uitându-se la trăsăturile tatălui său, iar băiatul 

încearcă să își aleagă soția asemenea trăsăturilor mamei. De asemenea, fetele își doresc să fie o parte din 
mama lor atunci când ajung în adolescență sau la maturitate, iar băieții își doresc să ajungă asemenea tatălui 
lor atunci când se fac mari.  

Modelul părinților influențează în mare măsură conduita copilului. Potrivit specialiștilor, părinții 
reprezintă primele persoane cu care copilul intră în contact atunci când vine pe lume. De aceea, îi consideră 
ca fiind cei mai buni, protejând cele mai bune valori și își dorește să îi imite în tot ceea ce fac.  

Așa se întâmplă că tot mai mulți copii ajung să spună că atunci când se vor face mari își doresc să își 
intemeieze o familie asemenea celei în care trăiesc deja.  

 Propriul exemplu este cea mai bună unealtă în creșterea copiilor. Dacă tu ești mereu încruntată și 
vorbești urât cu părinții, același lucru îl va face și copilul tău.  

Ia în considerare modul în care ne tratăm părinții. Dacă îi tratezi cu bunătate și compasiune iubitoare, 
copiii tăi vor învăța să te trateze la fel. Dacă tratezi omul fără adăpost la piața cu dispreț și intoleranță, copiii 
tăi vor învăța să nu arate compasiune persoanelor fără adăpost și mai puțin norocoase, deoarece pentru copii 
noi suntem exemplele pe care le urmează.  

 Dacă apreciem bunătatea și blândețea în alte persoane, vei crește copii buni și blânzi. Dacă pui accent 
pe responsabilitatea financiară și resurse, cel mai probabil vei învăța aceste calități și copilului tău, care va 
fi la rândul său, preocupat de resurse și responsabil financiar pentru că asta e "ceea ce facem. "  

Dacă ne învățam copiii să vadă lumea într-o lumină pozitivă, prietenoasă, ei vor avea o armă vitală 
în depășirea obstacolelor vieții. Dacă ne învățam copiii că viața este nedreaptă, crudă și că obstacolele nu 
pot fi depășite, ei vor învăța să vadă negativitatea și durerile în provocările de zi cu zi în loc să învețe să 
creadă că pot depăși orice obstacol cu acțiuni și gânduri pozitive și vor îmbrățișa bucuria în loc de groază.  

De regulă, dacă modelul părinților este unul pozitiv, atunci copilul nu va avea nimic de suferit. În 
cazul în care părinții trec prin anumite probleme de viață, uneori destul de majore, comportamentul lor îl 
va afecta destul de mult pe copil, lasându-i urme ce nu mai pot fi șterse pentru tot restul vieții.  

Atunci când aducem aminte un divorț, certuri, infidelitatea dintre părinți, copilul va trage concluziile 
care îl avantajează cel mai bine în acel moment, putându-i dăuna mult mai târziu la maturitate.  

Spaima că părinții nu se mai înteleg sau că urmează să se despartă, spaima violenței în familie 
determină o mare suferință pentru copilul de mai târziu. Chiar dacă te gandești că acel copil va putea trece 
peste acest lucru cu ușurință, fiind mic și neștiind ce se întâmplă, în realitate, la maturitate el nu va face 
altceva decât să urmeze modelul părinților săi. I se va părea la fel de normal să încheie o căsătorie din care 
a rezultat un copil, i se va părea normal să își lovească partenera sau să o înșele.  

Potrivit psihologilor, aceste situatii pot fi evitate în cazul în care unul dintre părinți își păstrează o 
conduită morală bună, putându-i da copilului propriul său exemplu. Ceea ce copilul își dorește de la părinții 
care ajung să nu se mai înțeleagă este pur și simplul o explicație, un răspuns la întrebările sale.  

În cazul în care părinții ajung să divorțeze copilul se va autoînvinovăți, considerându-se unicul 
vinovat de drama prin care trec părinții săi. De aceea, încercați să îl faceți să înțeleagă de ce s-a ajuns aici 
și cum vor decurge relațiile dintre voi pe mai departe.  

Există atât de multe lecții pe care le dăm copiilor noștri. Ia in serios această responsabilitate și 
gândește-te cum ai vrea să devină copiii tăi. Acest lucru poate fi important mai ales în cazul copiilor crescuți 
în condiții mai puțin ideale. Ia în considerare mai multe povești ale idolilor din lumea noastră, destul de 
mulți au provenit din familii instabile financiar și nu tocmai perfecte.  

Frecvent, ei recunosc că își datorează succesul unui părinte sau bunic care a luat responsabilitatea 
pentru el când a fost copil și i-a insuflat o morală puternică, respect față de sine și valori care l-au ajutat să 
devină ceea ce este astăzi.  
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Școala îi va învăța pe copii cunoștinte academice, părinții trebuie să îi învețe despre moralitate și 
valori. Dacă crezi că nu ai o viziune prea clară, ca părinte, încearcă să înveți și să crești alături de copilul 
tău. Ia în considerare ceea ce simți că este important în viață și ceea ce ți-e drag.  

Urmarea modelului părinților se va face de majoritatea copiilor. De aceea, este indicat să le oferiți un 
strop de fericire în fiecare zi în așa fel încât aceștia să se simtă iubiți și adorați de propria lor familie, lăsând 
deoparte grijile unui cuplu nefericit.  
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COMPORTAMENTE EVAZIONISTE 
 

PIP: STOICA VASILE-IOAN 
ȘCOALA PRIMARA GHERGHEȘTI- JUDEȚUL VASLUI 

 
 Copiii pot reacţiona neaşteptat la situaţii concrete de viaţă. Reacţiile negative se structurează pe mai 

multe niveluri, ele fiind însă reacţii predominant afective şi subiective. Copilul adoptă de multe ori 
comportamente inadecvate în relaţiile cu ceilalţi, precum şi în atitudinea faţă de sine însuşi. Ne vom opri 
asupra unor asemenea conduite şi anume: egosimul, negativismul, răsfăţul, încăpăţânarea, minciuna, furtul, 
fuga de acasă sau de la şcoală.  

 Egoismul – este dragostea exagerată de sine. Egoistul raportează totul la sine şi acest lucru duce la 
izolarea lui faţă de ceilalţi. Egoismul nu este ceva înnăscut, permanent şi nemodificabil, fiind de cele mai 
multe ori un efect al răsfăţului. Când un copil are înclinaţii spre egoism, părinţii trebuie să fie atenţi, trebuie 
să-l educe în direcţia respectului pentru oameni, renunţând la comportarea greşită de a se supune dorinţelor 
imediate ale copilului.  

 Negativismul, neascultarea, nesupunerea – aceste trăsături strâns legate între ele se manifestă prin 
refuzul sau rezistenţa opusă în faţa cerinţelor externe. Cauzele care pot sta la baza acestor manifestări sunt: 
exigenţa iraţională sau lipsa de autoritate, răsfăţul, neînţelegerea necesităţii respectării unor cerinţe. Trebuie 
să facem distincţie între nesupunere, neascultare pasivă provocate de inerţie, de o fire visătoare sau uitarea 
unor cerinţe şi nesupunerea activă izvorâtă din revoltă, din dorinţa de a nu se supune. Avem nesupunere 
parţială (faţă de un profesor, un părinte) şi nesupunere globală, ceea ce duce la grave devieri de 
comportament. În astfel de situaţii vina aparţine ambelor părţi implicate. Descoperind erorile făcute, putem 
negocia noi reguli de comportament. Este importantă consecvenţa în aplicarea regulilor respective.  

 Răsfăţul – este un factor negativ în dezvoltarea copilului. Deşi se confundă, de multe ori, cu 
alintarea, există însă deosebiri între ele. Oricărui copil îi place să fie alintat. Dacă alintarea este exagerată, 
trecându-se peste limita normalului, se ajunge la faza anormală de răsfăţ. Răsfăţatul, cu de la sine putere, 
îşi permite multe gesturi nepermise la vârsta lui. Părinţii pot remedia defectul răsfăţului înainte ca acesta să 
se transforme în egoism.  

 Încăpăţânarea – Un copil este etichetat ca fiind încăpăţânat dacă persistă cu îndârjire într-o atitudine 
negativă faţă de o obligaţie impusă de adulţi. Ea este o comportare negativă şi nu trebuie confundată cu 
ambiţia. Ambiţia este un sentiment constructiv, care poate deveni creator. Încăpăţânarea este un defect, nu 
o calitate. Dojenirea pe un ton calm şi fără să fie însoţită de ameninţări fără rost este eficientă. Cearta şi 
morala făcute unui copil încăpăţânat nu trebuie să se desfăşoare în public. E de preferat ca discuţia să se 
facă mai târziu, când criza de încăpăţânare a trecut şi se poate discuta liniştit cu copilul. Când copilul şi-a 
recunoscut vina şi promite că nu va mai face, ne putem declara mulţumiţi ca părinţi.  

 Minciuna – este o conduită de eschivare, în general destinată să evite o mustrare. De multe ori, în 
mod inconştient, părinţii îşi învaţă propriii copii să mintă, prin promisiunile zilnice care nu sunt îndeplinite. 
Dacă un copil va fi pus să mintă că unul dintre părinţi nu este acasă, atunci când e căutat de o persoană 
nedorită, greşeala va fi dublă, el va fi învăţat să mintă şi este învăţat că poate trece peste obligaţiile sociale 
recurgând la minciună. Copiii nu sunt naivi, proşti, orbi sau surzi. Pe măsură ce se dezvoltă psihic, ei vor 
să ştie totul şi sunt de preferat discuţiile oneste, pe înţelesul lor, fără a ambala realitatea în minciuni. Factori 
care pot cauza minciuna la copii:  

– părinţii aşteaptă prea multe de la ei  
– lipsa unei explicaţii plauzibile pentru un anumit comportament  
– lipsa unei educaţii consistente  
– lipsa de atenţie acordată de covârstnici sau adulţi  
– teama, frica de pedeapsă  
– dorinţa de autoafirmare.  
Minciuna poate fi, de asemenea, o manifestare tipică a tendinţei de supraapreciere. Unii copii mint 

din dorinţa de a-i acoperi pe alţi copii („onoare”). Orice vină ascunsă prin minciună trebuie sancţionată, 
astfel încât să înţeleagă că vina se agravează minţind; sinceritatea reduce vina şi pedeapsa. Din educaţie 
trebuie eliminate procedeele care induc teamă în legătură cu recunoaşterea greşelii. La baza tratării 
individuale e necesar să stea încrederea în copil.  
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 Furtul – semnifică însuşirea unor bunuri care nu le aparţin, nerespectând proprietatea altcuiva. 
Factorii care pot determina astfel de comportament:  

– presiuni din partea prietenilor, în al căror grup doresc să se integreze  
– respect de sine scăzut  
– lipsa unor prieteni pe care, prin astfel de compor-tament, îi poate “cumpăra”  
– existenţa şi a altor probleme comportamentale (minciuna, chiulul etc. )  
– tentaţia pentru un obiect  
- lipsa unei educaţii raţionale  
– o educare de acoperire a furtului  
– exemple negative.  
Există mai multe tipuri de furt:  
a) Furtul delincvent – reflectă dorinţa de a avea un obiect, nu se mai teme de nimic pentru a obţine 

ceea ce îşi doreşte.  
b) Furtul nevrotic – se caracterizează prin absurditatea sa aparentă; obiectul nu are importanţă, hoţul 

dăruindu-l sau aruncându-l fără regret.  
c) Furtul caracterial – se datorează unei agresivităţi legate mai mult de actualitate, el fiind un protest 

faţă de o persoană care nu-i acordă suficientă atenţie, care-i provoacă suferinţă şi pe care copilul încearcă 
să se răzbune.  

 Furtul se combină cu minciuna. Părinţii trebuie să se intereseze îndeaproape de prietenii copilului şi 
să nu încurajeze nici o manifestare opusă cinstei. Copilul este învăţat de mic să respecte bunurile proprii, 
să protejeze proprietatea altora, să realizeze totul prin forţe proprii, prin resurse interioare. Sunt principii 
care nu suportă negocierea.  
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 CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC 
 LOC. COGEALAC \ JUD. CONSTANTA 

 PIP. STOICA VOICUTA VIOLETA 
 
A avea ,,cei şapte ani de acasă ,, înseamnă a ne comporta respectos şi cu bună -cuviinţă în tot cursul 

zilei, în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii.  
Primele reguli de comportare le învăţăm de la părinţi şi bunici, adică de acasă. Apoi le învăţăm la 

grădiniţă de la doamna educatoare, apoi la şcoală de la doamna învăţătoare, apoi de la profesori . Toţi aceşti 
oameni din jurul nostru ne dau sfaturi. Fac acest lucru zilnic : 

•  ,, Spune Bună ziua, Bună seara când te întâlneşti cu cineva pe care îl cunoşti! ,,- te învaţă mama; 
•  ,,Spune te rog când ceri ceva ! ,,-spune doamna învăţătoare; 
•  ,,Spune mulţumesc când primeşti ceva! ,,spune bunica; 
•  ,,Pune batista la gură când tuşeşti sau strănuţi! ,, -spune tata.  
 Este foarte bine să dăm sfaturi copiilor, iar aceştia să ţină cont de ele şi să le respecte pe cât posilbil.  
 Copilăria este foarte frumoasă şi se întâmplă ca regulile de comportare primite de acasă să fie 

ignorate. Se întâmplă, nu-i aşa? Nu este un lucru îmbucurător deoarece dacă greşim primim foarte multe 
observaţii şi multe reproşuri . Este o adevărată problemă când cineva îţi spune că nu ai cei şapte ani de 
acasă. Dar din fericire există o soluţie: POLITEŢEA.  

 Dacă se respectă regulile de comportare şi politeţe pe tot parcursul unei zile, dispar obsevaţiile şi 
toată lumea este foarte mulţumită. Cei din jur vor observa acest lucru, vor aprecia dar vor şi lăuda, ba chiar 
vor copia comportamentul şi toată lumea va fi mai bună, mai armonioasă şi chiar mai veselă. Deci merită 
să încercăm să fim politicoşi şi când apare o greşeală nu trebuie să creăm panică, ci trebuie corectată aceea 
greşeală. Dacă nu se cunoaşte soluţia nu este rău să se caute rezolvare la persoanele mai mari, fără frică şi 
fără ruşine. Pentru că, să ne reamintim, politeţea se învaţă.  
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CUM DARUIM UN CADOU CELOR DRAGI 

 

STOICAN DORINA 
 

 Rostul principal al unui cadou este de a-I face o bucurie celui cate il primeste. De aceea, trebuie sa 

eviti orice cadou care ar putea avea efectu contrar.  

 Daruiti-le prietenilor lucruri care le plac sau pe care stiti ca si le doresc si inca nu au reusit sa si le 

cumpere -, dar, ATENTIE! Daca faceti un cadou foarte scump, pe care celalalt nu si-l poate permite sa si-l 

cumpere, riscati sa-l faceti sa se simta jignit. Asemenea gesture sunt potrivite numai intre prieteni foarte 

buni, care se cunosc de ani de zile.  

 Daca, insa, ai un prieten cu o situatie materiala modesta si observe ca-i place foarte mult un anumit 

lucru ai tau (o jucarie, un apparat nu foarte scump dar peste posibilitatile lui), i-l poti darui- sigur ii vei face 

o mare bucurie. Totusi, acest lucru nu e valabil si pentru haine sau incaltaminte, a caror daruire e nepotrivita 

aproape in orice imprejurare.  

 La fel de jignitor poate fi considerat si un cadou prea ieftin, un fleac inutil sau un obiect de proasta 

calitate.  

 Astfel, trebuie sa gasiti mereu cadoul cel mai potrivit, atat cu persoana care-l primeste, cat si cu 

relatiile dintre voi  

 Cadourile strang legaturile de prietenie, facandu-le placer atatcelor care le primesc, cat si celor care 

le ofera.  

 Trebuie sa fie dat sincer si fara a urmari niciun interes.  

 Cadoul trebuie sa fie ales cu atentie, ambalat frumos si oferit cu caldura- sunt lucruri mult mai 

importante decat pretul cadoului 

 De pe orice cadou trebuie sa scoti eticheta cu pretul .  

 Cand primesti un cadou, deschide-l imediat, manifesta-ti bucuria si multumeste, dar nu insista prea 

mult.  

 Daruieste in fiecare zi in dar celor dragi un zambet !El valoreaza foarte mult.  
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FAMILIA – „ PRIMA ŞCOALĂ” ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA 
COPILULUI 

 
PROF. INV. PREȘC. STREIANU ANIȘOARA,  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOAREA-SOARELUI” 
REȘIȚA, JUD. CARAȘ-SEVERIN 

 
Una din problemele familiei contemporane este educarea copilului. Prin aceasta sintagmă, fiecare 

părinte înţelege în mod propriu atitudinea de autoritate şi supunere, dependenţa şi autonomia pe care este 
dispus să o acorde copilului său. Părinţii urmăresc să „înarmeze” copilul cu acele atitudini şi comportamente 
care să-i permită să se adapteze la anumite situaţii şi să se încadreze în regulile societăţii, însă mijloacele 
utilizate în acest scop sunt diferite de la caz la caz, în funcţie de factorii culturali şi sociali, de calităţile 
personale ale părinţilor.  

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

În procesul de educaţie, rolul modelelor este foarte important. Baza formării personalităţii nu se 
realizează prin cărţi, şcoală sau prin autoritatea tatălui faţă de copil, ci se consolidează în urma construirii 
relaţiilor din copilărie între membrii familiei şi impactul acestora asupra comportamentului copilului, în 
urma modului în care ceilalţi membri ai familiei îşi exprimă sentimentele, preocupările, preferinţele.  

Ambianţa familială şi disciplina vieţii de familie, climatul moral şi spiritual al familiei se formează 
încă dinainte de naşterea copiilor, de cele mai multe ori de la alegerea soţului şi este determinat de calitatea, 
tonalitatea, stilul relaţiilor dintre soţi.  

Cooperarea cu copilul, încurajarea comportamentelor pozitive, modelul de comportamente acceptate 
social oferit de părinţi şi fermitatea în cerinţe raţionale, adaptate vârstei şi particularităţilor psihice ale 
copilului îi dezvoltă acestuia responsabilitatea şi stima de sine.  

Creşterea şi educarea copiilor nu este o „meserie” uşoară pentru nici un părinte. Sunt foarte multe 
aspecte care nu trebuie neglijate şi care sunt absolut esenţiale în formarea personalităţii copilului. Crearea 
unui climat adecvat, bazat pe relaţii echilibrate între părinţi, „ prezenţa fizică şi morală” a părinţilor în 
conturarea personalităţii, asigură o prestaţie educativă eficientă, îndeplinindu-şi, astfel obligaţiile pe care le 
au faţă de copil şi implicit, faţă de societate.  

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Unul din cele mai importante lucruri pe 
care trebuie să îl transmită un părinte copilului său este acela de a-l face să se ştie iubit. Există mulţi părinţi 
care consideră că acest lucru este evident şi că el va fi înţeles într-un fel sau altul de către copil, însă lucrurile 
nu stau întotdeauna astfel.  

 Familia reprezintă cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada 
copilăriei mici. Încă din primii ani ai dezvoltării copilului, familia s-a dovedit esenţială pentru dezvoltarea 
psihică a copilului şi este o sursă primară de dragoste şi afecţiune. În cadrul familiei, copiii câştigă şi 
dezvoltă aproape toate achiziţiile importante de ordin psihomotor, cognitiv şi afectiv, motiv pentru care 
evaluarea contribuţiei sau influenţei familiei în dezvoltarea copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi 
sociali, este dificil de realizat. Astfel, familia este cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se comporte în 
viaţă şi în societate.  

Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe 
părinte pentru a identifica nevoile nerostite ale copiilor. Empatia are la bază trei elemente: abilitatea de a 
diferenția, identifica și numi gândurile și sentimentele celeilalte persoane; abilitatea de a prelua rolul altuia 
din punct de vedere mental și abilitatea de a răspunde în funcție de sentimentele celeilalte persoane. O bună 
capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau descoperirile copilului 
său.  
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Familia îndeplinește și alte funcții educative, în afară de funcția de socializare. Funcțiile educative 
ale familiei pot fi sintetizate după cum urmează: funcția instituțional formativă; funcția psihomorală; funcția 
socio-integrativă; funcția cultural-integrativă.  

“Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija 
şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic 
şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se 
preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să 
rămână modele vii, exemple demne de urmat. Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea 
frecventă a atitudinii: când sunt prea severi, când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii 
părinţi sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite 
faţă de copil: unul prea sever, altul protector, gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt 
părinte.  

Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului 
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea 
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, 
astfel încât să lucreze disciplinat, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii.  

Copilul va culege, astfel, tot ce e mai bun din exemplul dat de părinţii lui. Mama este un model pentru 
copil, la fel şi tata. Cu ajutorul lor, copilul descopera lumea din imediata lui apropiere și sub protecţia 
părinţilor ȋnvaţă cum să trăiască şi cum să se comporte corect. Pentru a asigura un proces educativ eficient 
ȋn dezvoltarea armonioasă a copilului, trebuie ca cele două roluri ale părinţilor să se completeze reciproc şi 
acest lucru este posibil atunci când există ȋnţelegere şi dialog ȋntre soţi. În educaţia copiilor, părinţii trebuie 
să ofere acestora, în fiecare zi, atenţie, aprobare, acceptare şi afecţiune. Dacă le vor observa doar erorile de 
comportament, îi vor învăţa să le atragă atenţia doar prin greşeli. Dacă singurul moment în care sunt luaţi 
în seama este cel al “greşelilor”, atunci vor învăţa să se comporte inadecvat. Orice conduită care atrage 
atenţia, prin răspunsuri pozitive ori negative, se va repeta.  

Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare 
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă din 
punct de vedere social. Afecţiunea este lucrul care îl face să ştie cât de important este pentru părinţii lui. 
Cuvintele sunt importante, dar îmbrăţişările sunt mult mai potrivite. Atingerea fizică a unui copil, pentru a-
i transmite afecţiune, construieşte o relaţie. Fiecare are nevoie să îmbrăţişeze şi să fie îmbrăţişat. Este 
evident că cea mai bună modalitate de a îndruma copilul spre comportamente „pozitive” este aceea de a 
remarca orice atitudine pozitivă, fiecare moment în care copilul face ceea ce părintele îşi doreşte pentru el.  

În educarea copilului preşcolar, o componentă foarte importantă o constituie procesul instructiv-
educativ la care contribuie familia şi grădiniţa. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie presupune o relaţie 
de colaborare, adică muncă în echipă pentru stabilirea unei strategii comune de educare a copilului. 
Implicarea activă a părinţilor la activităţile din grupă, creează sentimentul de apartenenţă la grupul clasei, 
se simt utili, părtaşi la educaţie, devin conştienţi de rolul pe care îl au în dezvoltarea copilului lor.  

Factorii care contribuie la formarea setului primordial de achiziții sunt: familia, grădinița în conexiune 
și nu în ultimul rând determinarea condițiilor sociale. Achizitiile pe care copilul le face in primii sapte ani 
de viață sunt baza personalității complexe pe care și le formează în timp. Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie 
să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace 
singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, 
un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea 
posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.  

 
Bibliografie: 
Vrăsmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
Ionescu, M., Negreanu, E., Educaţia în familie. Repere şi practici actuale, Ed. Cartea Universitară, 

Bucureşti, 2006.  
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“CEI SAPTE ANI DE ACASA” 
 

 PROF. INV. PRIMAR STREMTAN VIORICA 
 
În viaţa copilului cea mai intensă perioadă de progresare este cea de la naștere până la perioada 

preşcolară. Dupa aceasta perioadă doar rectificăm.  
 Cănd tinerii părinți primesc copilul lor, ca un cadou, se transforma. Se dezvoltă triunghiul emoțional, 

atenția părinților este îndreptată mai întâi spre copil și apoi către pereche. În cazul în care exista dragoste, 
apreciere si respect reciproc, pe scurt părinţii sunt pe un plan, copilul vede acest model între cei doi părinți 
și încearca să imite acest lucru. In acest caz vom primi un şcolar echilibrat emoțional. El se va adapta în 
timp scurt si se va simţi bine in comunitate.  

 Din păcate democratia a dat naștere la un nou model de familie în care comunicarea lipsește, pentru 
un motiv oarecare.  

Se spune ca copilul este oglinda familiei. Incercare părintelui de a-şi învaţa copilul să vorbească 
frumos, este în zadar, când el înșiși spune cuvinte urâte la nervi. În mintea copilului cel mai bine se va 
întipări imaginea mamei nervoase, tatălui nervos.  

Încărcarea emoţională al unei astfel de moment este atât de mare încât suprimă înțelegere emoție.  
 Ce este călduţ, obişnuit zi de zi nu se inscripţionează eventual se lipe-şte. Dar evenimentele cu 

bubuitură rămân.  
În lumea canalelor de știri, cu foame de senzație auzim doar povesti rele despre crimă, accidente, 

jafuri, incendii și dezastre.  
Ce înțelege din acestea un copilul în vârstă de şase ani? 
Nu trebuie să ne fie milă de toată lumea. Trebuie să ajutăm acolo unde putem, în comunitatea în care 

trăim acolo trebuie să-l prindem pe cel care cade în împejurimea noastră, să-l salutăm pe vecin, să nu 
aşteptăm să ne salute el, acolo trebuie să culegem murdăria de pe stradă, dacă colegul meu l-a aruncat, nu 
ignorant, spunând că el l-a aruncat.  

În familiile care trăiesc în dragoste, înţelegere, in famiilie unde ginerele sau nora este primit cu 
respect, cu dragoste, bine vointa, acolo cu respectul faţă de vârstnici nu este nici o problemă.  

Copilul este receptiv faţă de bunici înţelege că ei sunt părinţii părinţilor.  
Ei sunt importanţi, nu pentru că au cumpărat maşină sau casă, ci pentru că sunt oamenii care au 

crescut, au educat şi nu în ultimul rând iubesc părinţii lui, pe ei se pot baza, oricând aduc un sacrificiu.  
 În cazul contrar în sufletul copilului se produce o catastrofă, se simte înşelat, se simte mituit cu 

cadouri, dar în mintea lui el nu v-a înţelege cum îşi permite bătrâna această urâtă, s-o vorbească prin spate 
pe mama, tatăl meu, acest gest nu este adorabil- şi atunci bunici pot să ceară pupici de la nepoţi, nu vor 
primi şi nici nu vor realiza din ce motiv.  

 Mai târziu numai atunci vor conta când vor da cadouri, iar părintele nici nu îşi dă seama că copilul a 
devenit materialist. Atunci nu se va oprii la băuturi uşoare, va avea nevoie de alcool şi de droguri.  

 În acel moment vine întrebarea:” Unde am greşit?”Iar răspunsul:” La început. ” “Cei şapte ani de 
acasă” 

În viaţa copilului cea mai intensă perioadă de progresare este cea de la naștere până la perioada 
preşcolară. Dupa aceasta perioadă doar rectificăm.  

 Cănd tinerii părinți primesc copilul lor, ca un cadou, se transforma. Se dezvoltă triunghiul emoțional, 
atenția părinților este îndreptată mai întâi spre copil și apoi către pereche. În cazul în care exista dragoste, 
apreciere si respect reciproc, pe scurt părinţii sunt pe un plan, copilul vede acest model între cei doi părinți 
și încearca să imite acest lucru. In acest caz vom primi un şcolar echilibrat emoțional. El se va adapta în 
timp scurt si se va simţi bine in comunitate.  

 Din păcate democratia a dat naștere la un nou model de familie în care comunicarea lipsește, pentru 
un motiv oarecare.  

Se spune ca copilul este oglinda familiei. Incercare părintelui de a-şi învaţa copilul să vorbească 
frumos, este în zadar, când el înșiși spune cuvinte urâte la nervi. În mintea copilului cel mai bine se va 
întipări imaginea mamei nervoase, tatălui nervos.  

Încărcarea emoţională al unei astfel de moment este atât de mare încât suprimă înțelegere emoție.  
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 Ce este călduţ, obişnuit zi de zi nu se inscripţionează eventual se lipe-şte. Dar evenimentele cu 
bubuitură rămân.  

În lumea canalelor de știri, cu foame de senzație auzim doar povesti rele despre crimă, accidente, 
jafuri, incendii și dezastre.  

Ce înțelege din acestea un copilul în vârstă de şase ani? 
Nu trebuie să ne fie milă de toată lumea. Trebuie să ajutăm acolo unde putem, în comunitatea în care 

trăim acolo trebuie să-l prindem pe cel care cade în împejurimea noastră, să-l salutăm pe vecin, să nu 
aşteptăm să ne salute el, acolo trebuie să culegem murdăria de pe stradă, dacă colegul meu l-a aruncat, nu 
ignorant, spunând că el l-a aruncat.  

În familiile care trăiesc în dragoste, înţelegere, in famiilie unde ginerele sau nora este primit cu 
respect, cu dragoste, bine vointa, acolo cu respectul faţă de vârstnici nu este nici o problemă.  

Copilul este receptiv faţă de bunici înţelege că ei sunt părinţii părinţilor.  
Ei sunt importanţi, nu pentru că au cumpărat maşină sau casă, ci pentru că sunt oamenii care au 

crescut, au educat şi nu în ultimul rând iubesc părinţii lui, pe ei se pot baza, oricând aduc un sacrificiu.  
 În cazul contrar în sufletul copilului se produce o catastrofă, se simte înşelat, se simte mituit cu 

cadouri, dar în mintea lui el nu v-a înţelege cum îşi permite bătrâna această urâtă, s-o vorbească prin spate 
pe mama, tatăl meu, acest gest nu este adorabil- şi atunci bunici pot să ceară pupici de la nepoţi, nu vor 
primi şi nici nu vor realiza din ce motiv.  

 Mai târziu numai atunci vor conta când vor da cadouri, iar părintele nici nu îşi dă seama că copilul a 
devenit materialist. Atunci nu se va oprii la băuturi uşoare, va avea nevoie de alcool şi de droguri.  

 În acel moment vine întrebarea:” Unde am greşit?”Iar răspunsul:” La început. ” 
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ANXIETATEA DE SEPARARE LA COPII 
 

CONSILIER SCOLAR, PROF. PSIHOLOG STRÎMBU IULIA 
  
Anxietatea este o emoţie ce se caracterizeză printr-o stare neplăcută de tulburare interioară, adesea 

acompaniată de comportament nervos, tulburări somatice şi ruminaţia (gânduri repetitive, obsesive, ciclice, 
persistente, care apar ca răspuns la o dispoziţie negativă).  

Simptome la preşcolari: sensibilitate, plâns exagerat, izolare.  
Evaluarea - care e starea lui? agitat? insomnie? câţi prieteni are copilul? are abilităţi emoţionale şi 

sociale? 
Trebuie create contexte sociale: se cheamă în vizită, se merge în vizită, la sport, în parc, etc. Se rezolvă 

mai întâi problemele emoţionale intense. Problemele comportamentale se soluţionează ultima dată.  
Părinţii, de obicei, cer blocarea emoţiilor: “să nu te mai văd supărată, /să nu mai fi trist, …”.  
Componente:  
1. Biologică: atac de panică (în diferite nivele); 
2. Cognitivă: ”Mi se va întâmpla ceva rău” trăiesc în viitor, nu în prezent.  
3. Comportamentală: Evitarea “mi-e teamă de sentimentele care se produc”. Se produce o legătură între 

elemente, o condiţionare.  
O frică dusă pe o perioadă mai mare de 2-3 luni, înseamnă că are în spate o anxietate de separare 

nedeterminată (mama/persoana de ataşament, are o problemă de anxietate de separare). Părintele trebuie să 
poată să-şi exprime emoţiile apoi va reuşi şi copilul.  

Comportamente care descriu anxietatea: atac de panică, fobie, fobie generală, anxietate socială. 
Anxietatea la copil apare cel mai adesea atunci când părinţii sunt perfecţionoşti, când manifestă 
hiperprotecţie emoţională şi fizică, ceea ce duce la intoleranţă la emoţiile negative ale copilului sau atunci 
când nevoia de control a părinţilor este foarte ridicat, adică oferă mereu sugestii, sfaturi, acţionează ei pentru 
copil. Un exerciţiu folositor este expunerea copilului la situaţii de separare: locuri noi, zile de naştere, uşor-
greu. Apar comportamente de reasigurare, întrebări repetitive, “…dar cine o să fie acolo?”. Răspunsul 
părintelui poate fi: “. . te inţeleg că eşti speriat, dar…”, (se răspunde la întrebare doar o dată sau două ori, 
după aceea se ignoră).  

Copilul plânge la despărţirea de mama/tata, are o relaţie negativă, nefastă, nesănătoasă cu acea 
persoana (nu evitarea, ci rezolvarea problemelor ).  

 Se realizează eliminarea gândurilor disfuncţionale (cele îngrijorate, anxioase), cu altele funcţionale: 
“Mă pot descurca singur!”, “Nu este atât de groaznic pe cât am crezut!”.  

Obiectivele în cadrul consilierii copiilor: 
-Abilitatea de indentificare a emoţiilor (feţe-etichete); 
 - identificarea emoţiilor pozitive/negative; 
 - desenarea unui corp şi identificarea senzaţiilor;  
 - senzaţiile neplăcute pe care le are, frica (spaima, teama), unde le simte; 
 Copiii învaţă atunci când le descriem stările noastre. Urmărind împreună cu copilul desene animate, 

se pot identifica emoţiile personajelor.  
Când avem emoţii avem şi niste gânduri.  
 Exemplu: “Imaginează-ţi un copil care are mingea stricată. Cum se simte? La ce se gândeşte?” 
Există relaţia dintre Gând – Emoţii – Comportament.  
Se realizează intensitatea emoţiei. “Cât e de mare frica ta?” (identificare prin pătratele de diferite 

dimensiuni); 
Exemplu de consiliere în anxietate, (folosirea punctelor forte ale copilului). “Lui Ştefan îi e frică de 

înot. Cum îl poţi ajuta să îi scadă frica? (copilul consiliat înoată bine).  
Evitarea menţine anxietatea.  
“Inţelegi de ce părinţii te lasă să stai singur acasă chiar şi 5 minute?”.  
Comportamente de asigurare - restructurare cognitivă: 
 Exemplu: “Un copil tot întreabă de 100 ori cum va fi în excursie. E potrivit ce face sau nu ? Ce putem 

face ca să …?”.  
Putem avea o situaţie şi mai multe gânduri: 10 copii -10 gânduri, 1 copil - mai multe gânduri.  
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Exemple de situaţii reale: “M-am împiedicat. Copiii au râs”.  
Gând sănătos: “Au râs de situaţie. Şi eu aş fi râs”.  
Gând nesănătos: “Au râs de mine”.  
Etape spre o gândire sănătoasă: 
• Ce s-a întâmplat? 
• Cum m-am gândit? 
• Gândesc altfel? 
Se lucrează la răbdarea părintelui, copiii citesc dezamăgirea părinţilor la neputinţa copiilor. Progresul 

în terapie nu este liniar, ci ascendent. Problemele nu dispar, ci se ameliorează.  
 
Surse bibliografice: Ronald M. Rapee (2011), Cum să vă ajutaţi copilul cu probleme de anxietate, 

Editura Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România 
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SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ  
CEI ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ’’!  

 
 PROF. INV PRIMAR. STROE AMALIA  

 SCOALA GIMNAZIALA VARBILAU, JUD PRAHOVA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog 
frumos, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în 
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există ,, cei 7 ani de-acasă’’, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l invăţa să scrie, să citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizati prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 
Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea copiilor 
ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-au umplut 
timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. Intenţia este 
excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul de activităţi 
blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să aibă 
timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto Cury) 

10 reguli esenţiale în educaţia şi creşterea copilului până la 7 ani 
1. Învaţă-l să se poarte frumos!: bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului.  
2. Stabileşte şi impune reguli şi limite în comportamentul copilului! 
3. Comunică cât mai mult cu el! – comunicarea este secretul unei relaţii solide între părinţi şi copii.  
4. Învaţă-l să iubească lectura şi cărţile!- începe încă de când e bebeluş citindu-i poveşti, apoi treptat, 

lasă-l pe el să le exploreze până când învaţă să citească şi să se bucure singur de ele! 
5. Lasă-l să se bucure de copilărie! – permite-i copilului să socializeze, să se distreze, să se relaxeze, 

dar mai ales să se joace din plin.  
6. Nu abuza în niciun fel de copil! – (fizic, emoţional, verbal) evită educaţia cu ,,palma la fund’’ şi 

concentrează-te pe disciplina pozitivă.  
7. Învaţă-l să-şi exprime emoţii şi sentimente! – numai aşa va reuşi să rezolve conflictele pe cale 

paşnică şi să-şi controleze impulsurile sau să renunţe la agresivitate.  
8. Învaţă-l să spună mereu adevărul! – şi aceasta este o lecţie pe care o învaţă cel mai bine de la 

părinţi.  
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9. Petrece cât mai mult timp cu micuţul tău! – Fii un părinte implicat şi devotat, iar cei 7 ani de acasă 
vor oglindi efortul şi calitatea timpului petrecut cu el! 

10. Iubeşte-l necondiţionat şi arată-i zilnic asta! – Iubeşte-l indiferent de note, de cum arată, de 
performanţele intelectuale, fizice sau de altă natură! Nu glumi pe seama lui, nu-i pune porecle şi spune-i 
zilnic că îl iubeşti!  

 Cei 7 ani de acasă se termină odată ce mergem cu micuţul de mână la şcoală? Sau cei 7 ani de acasă 
se finalizează odată ce copilul devine părinte şi începe să-şi facă griji cu privire la cei 7 ani de acasă ai 
copilului său? 

 Eu cred că nu se termină niciodată!!!  
 
 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ  
 

PROFESOR STROE CONSTANȚA 
 
Educația începe acasă. Nu poți da vina pe școală că nu ți-a învățat copilul ceea ce nu l-ai învățat 

tu. (Imaneul Kant) 
 
Educația primită de copil acasă se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 

intelectual-cognitivă. Desigur că cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea materială, ci 
exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o o faptă bună: o vorbă bună rostită 
la timp înviorează sufletul copilului, dându-i curaj și motivarea de a acționa și altădată. Bagajul de 
cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi atitudini sunt asimilate într-un interval de timp care este este numit 
culmea achiziţiilor. Aceasta este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece 
copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii, dar contează și cine le 
transmite și în ce fel. Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă 
dintre copil și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le 
transmite copilului. Prin urmare, prima școală a copilului este familia, cea mai importantă dintre toate 
instituțiile educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Avându-i pe 
părinți drept învățători, copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții 

Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor principal în formarea personalităţii 
copilului. Loaisel afirmă că: „în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe 
lume - omul de caracter”. De modul în care familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă 
depinde comportamentul socio-relaţional al viitorului adult. Părinţii trebuie să mediteze la rolul important 
pe care-l au în formarea personalităţii acestuia. Relaţiile care se stabilesc între părinţi şi copii sunt de 
ataşament, de încredere reciprocă ceea ce face posibilă o bună comunicare între ei. Părinţii trebuie să 
comunice permanent eu copiii şi nu doar prin vorbe ci şi prin componente neverbale, afectiv-emoţionale, 
gesturi vizibile.  

Autoritatea în familie trebuie manifestată cu calm şi cu măsură, exagerările fiind de multe ori 
dăunătoare. Există familii în care tatăl este autoritatea supremă, iar mama întăreşte acest lucru în faţa 
copilului ori de câte ori acesta face ceva rău. În aceste familii, copilul este traumatizat, trăieşte cu spaimă, 
cu teama de a fi pedepsit. De aceea consecinţele nu întârzie să apară, punându-şi amprenta asupra 
personalităţii copilului. El va deveni timid, izolat, fără încredere în forţele proprii. Mai târziu, când scapă 
de sub tutela părinţilor, se vor comporta diametral opus: vor fi agresivi, se vor revolta.  

Comunicarea este secretul unei relații solide intre părinți şi copii. Ei trebuie Iubiți indiferent de fapte, 
de note, de performanțele intelectuale, fizice sau de alta natură. Nu trebuie să se glumească pe seama lui, 
mai ales de față cu alții si au nevoie zilnic să știe că sunt iubițică. Dacă un părinte va petrece mai mult timp 
cu copilul, va fi devotat și responsabil în ceea ce face, cei șapte ani de acasă vor da roade, oglindindu-se în 
copilul lui.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Golu, M., Dinamica personalității, Ed. Geneze Bucuresti 1993 
2. Şerbănescu, D., Exemplul în educaţia copiilor, Editura Știinţifică, Bucureşti, 1967 
3. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002.  
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FAMILIA- COLABORATORUL DE NĂDEJDE AL ȘCOLII ÎN EDUCAREA 
ARMONIOASĂ A ELEVILOR 

 
 PROF. STROE ILONA 

 ȘCOALA GIMN. GROZAVESTI, CORBII MARI, JUD. D-TA 
 
 Educația este factorul cel mai important în formarea unui om capabil să contribuie la dezvoltarea 

societăţii, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului, ca viitor adult responsabil, dar fără colaborarea dintre familie-școală, scopul final nu 
poate fi atins.  

Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special 
pentru a sigura reuşita atât școlară, cât și individuală.  Fără sprijinul părinţilor, şcoala nu poate realiza 
obiectivele educaţionale stabilite, oricât de pregătiți ar fi educatorii, ei au nevoie de ajutorul membrilor unei 
familii, care devin parteneri în educație. Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe 
care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea 
actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie 
pregătit corespunzător, astfel încât el sa facă față provocărilor contemporane.  

 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul, încă de la cea 
mai fragedă vârstă. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit, oricare ar fi 
activitățile desfășurate de educator la clasă.  

Familia are o influenţă deosebit de puternică asupra copiilor. O mare parte din cunoştinţele cu care ei 
deja vin în clasele mici, referitoare la natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, 
elevul le datorează educaţiei primite în familie, în școala de acasă. Rolul familiei este foarte important în 
dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic.  

Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică și îi sprijină în 
procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul 
la învăţătură, să-l supravegheze și să-i fie prieten la vârsta adolescenței, astfel încât acesta să nu meargă pe 
căi greșite din cauza anturajului. Acest ajutor trebuie să fie unul din umbră și limitat, o îndrumare sau 
sprijin. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea 
părinţilor trebuie să fie una de mijloc: nici să îl ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze 
deloc de rezultatele acestuia, cum s-a ajuns de multe ori în societatea actuală, în special în zonele rurale și 
în special unde sunt zone izolate.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: decenţa în vorbire şi 
atitudini, respectul, politeţea, cinstea, onestitateaa, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă, de fapt, ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şase ani de-acasă”, 
mai nou de când s-a înființat clasa pregătitioare. Un elev fără „cei şase ani de acasă” va crea mereu probleme 
chiar şi ca viitor adult. Și aici putem da ca exemplu și pe copii care nu frecventează grădinița și în momentul 
în care vin la clasa pregătitoare nu respectă programul școlar, sau în cele mai multe cazuri, nu stau fără 
părinți la orele de curs.  

 Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare, aceasta se poate realiza prin vizite 
reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii, prin convorbiri frecvente la telefon, nu doar atunci când vor să își 
învoiască copiii.  

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 
demers instructiv-educativ. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este 
copilul nostru şi şcolarul nostru.  

Scopul şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a 
stimula calitatea de om, a le dezvolta aptitudinile, talentele și de a-i învăța pe elevi să aibă încredere în 
propria persoană.  
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Exemple de activități de colaborare între Școală-Familie: 
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
  

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STUPU GABRIELA 
 

 ,,Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților” 
 - Valeri Mahok 
 
 Vorbește-i copilului tău cu respectul și cu grija cu care ai vorbi oricărui adult a cărui părere contează 

pentru tine. Așa va învăța că ceea ce are de spus este valoros și merită menționat.  
 După părerea mea, expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie 

conduita unei persoane într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de 
care cei mici au parte în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Efectele educaţiei timpurii asupra educaţiei ulterioare a copilului sunt în relaţie cu influenţele 
educaţionale infuzate pe parcurs. La o vârstă timpurie (până la 3 ani) tipurile de îngrijire oferite copiilor 
influenţează dezvoltarea lor. Mai târziu (înv. preşcolar, primar, gimnazial şi liceal) rezultatele depind de 
experienţele oferite în procesul de învăţare. De aceea, este foarte important să se definească şi să se 
promoveze calitatea în educaţie la aceste niveluri. Pe de altă parte, cercetările în domeniu arată că cel mai 
mare beneficiu al educaţiei timpurii apare în planul non-cognitiv. Au fost identificate multe relaţii pozitive 
şi semnificative între frecventarea grădiniţei şi comportamentele centrate pe sarcină, dezvoltarea socio-
emoţională, motivaţia şi atitudinile pozitive faţă de învăţare. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa 
copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, 
lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar 
o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se 
raportează la lumea din jur. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra 
dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există 
factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de 
mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Primul 
pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. 
„Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat să 
identificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru 
mamă, cât şi pentru copil”, precizând că această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, 
constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi. Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, 
sunt deosebit de importante în dezvoltarea copilului manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în 
braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, nu 
refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, 
mama se mişcă, el, copilul, poate explora tot ceea ce îl înconjoară, În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de 
autonomie, care trebuie satisfăcută, cu condiţia de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. Tot acum, se 
dezvoltă limbajul, care este foarte important, mama trebuie să vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i 
citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie, pentru a-l ajuta pe copil să progreseze din punctul de 
vedere al limbajului, trebuie îmbogățit cu expresii corecte. Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul 
să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă 
asta dă bătăi de cap părinţilor. Copii explorează uneori distrugând obiectele din jur, dar nu există intenția 
conștientă de a face acest lucru. După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de 
regulă, în locurile publice. Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, 
copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. 
Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenați cu creioanele colorate. După 
5 ani înţeleg regulile, iar între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin 
repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel 
mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care 
nu întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate. Politeţea - oglinda familiei, acum sau chiar mai 
repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prin imitaţie, reguli de politeţe. Spre exemplu, dacă îşi 
va vedea sora mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei bunicuțe, va învăța că aşa este normal. Sau 
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dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. 
Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt 
cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi 
formulele de adresare, care, spun specialiștii, vor rămâne stabile pe tot parcursul vieții.  

 Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani? Un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care 
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială .  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să-și 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Replicile de genul "Taci din gură, eşti mic!” sau prelegerile ţinute în public nu fac 
decât să umilească şi să inhibe copilul. Părinţii sunt modele pentru copil.  

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părinților, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar 
haina a fost cumpărată din banii strânși în cei șapte ani.  

Reguli esențiale în educația și creșterea copilului până la 7 ani: 
● Învață-l să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
● Comunică-i cât mai mult - comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii; 

limitează timpul petrecut la televizor sau calculator.  
● Învață-l să îndrăgească lectura și cărțile - începe încă de cand e bebeluș citindu-i povești, apoi, 

treptat, lasa-l pe el sa le exploreze.  
● Lasă-l să se bucure de copilărie - nu încerca sa faci din el un geniu înainte de vreme; permite-i 

copilului sa socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin! 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SUBȚIRE RAMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ, JUD. TIMIȘ 

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

a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă 
ai copilului sunt definitori prin formarea lui ca adult.  

Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este 
reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și 
își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie.  

De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane, ori a unui copil ne gândm că nu este educat corect, nu este politicos, ,,Nu are cei şapte ani de 
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme ori 
norme de politeţe.  

 Această expresie ,,Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente, atitudini, acumulate în primii ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată 
,,culmea achiziţilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are 
o capacitate foarte mare de acumulare, de informaţii, de memorare şi de insuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj.  

 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le 
învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.  

Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi 
vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.  

Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-
cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii, 
prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc.  

De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe 
pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la 
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce 
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm 
prietenii? etc.  

Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor de 
astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi 
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi.  

Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
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- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  
 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

 Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a 
tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori.  

Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de-acasă”.  
 
Bibliografie: 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 

INV. SUCIU MILICA 
 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, TELEC,  

 BICAZU ARDELEAN, NEAMT 
  
 Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca 

intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte 
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau 
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze.  

 Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească 
lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa.  

 Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele, să le facem rău. 
Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă 
devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici 
tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între colegi. 
Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu lipsiţi 
de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări de 
dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de 
asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune.  

 Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea severi, 
când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie 
prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul protector, 
gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte.  

 Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici, aceştia 
din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi, 
nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând 
înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii.  

 Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare 
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă din 
punct de vedere social.  

 În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de poftă de mâncare, 
sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar 
mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi).  

 Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, între copilul din prima 
căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria anterioară a celor doi parteneri. Dacă 
nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu încearcă să şi-i apropie, să-i privească apropiat, aceştia 
devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau încăpăţânaţi, neascultători, ambele forme de reacţie determinând 
scăderea randamentului şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură.  

 Psihicul copilului este sensibil faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai 
mici schimbări de afecţiune faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri.  

 Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului 
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea 
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, 
astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt 
neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit, 
vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul care a 
greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta sufleteşte 
de noi.  

 Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, dar să 
nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să nu exagerăm 
răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică. Vom obţine în acest fel modificarea în 
rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi.  
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 “Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija 
şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic 
şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se 
preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să 
rămână modele vii, exemple demne de urmat.  

 O mare importanţă are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor, pentru buna educare 
şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă.  

 Să avem grijă să nu rezolvăm noi, părinţii, temele copilului, ci doar să-l ajutăm, să-l îndrumăm prin 
explicaţii cât mai corecte şi clare. Părinţii care rezolvă singuri problemele, desenează sau scriu, care practic 
îl înlocuiesc în muncă fac o mare greşeală: copilul rămâne dependent, nu se obişnuieşte să judece şi să 
lucreze singur, devine comod, răsfăţat şi, cu vârsta, va deveni leneş.  

 Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi prin urmărirea cu 
atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-
l feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în 
conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii acestuia.  

 
BIBLIOGRAFIE.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 EDUCATOARE, SUCIU VERONICA 
 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, TELEC,  

 BICAZU ARDELEAN,  
 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  
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 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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O FLOARE PENTRU CEA MAI BUNA MODELATOARE 
 

PROF. SULEA ANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI 

 
 Copilul, un sâmbure de mister, aduce cu el multă, multă bucurie și iubire dar și o datorie sfântă: aceea 

de a-l plămădi cum se cuvine. Expresia ”Cei 7 ani de acasa” se poate traduce în normele de conduită pe 
care fiecare copil trebuie să le deprindă din familie.  

 Astăzi, copiii sunt incluși în diverse forme educaționale înca din vârste mult mai fragede, iar acestea 
nu fac decât să constate și să consolideze ulterior aceste norme deprinse din familie.  

 Familia, și în special mama, la noi, este cea care formează copilului principalele reguli de ”bună 
purtare” pe care acesta și le însușește prin imitare mai mult decât printr-un comportament conștient.  

 Vârsta copilăriei este perioada în care mama modelează caractere și personalități ce mai târziu pot 
deveni ceea ce ne dorim cu toții ”oameni cu principii sănătoase”, buni cetățeni pe care te poți baza și care 
la rândul lor pot fi exemple de urmat.  

 ”Buna creștere” nu este ceva standard, ci doar ceva ce noi, părinții, reușim să dăm copiilor noștri.  
 În cei 7 ani de acasă, copilul învață reguli de bun simț, de igienă, de respect și comportament atât 

față de prieteni cât și față de mediul social în care conviețuiește.  
 Familia îl învață pe copil, pentru prima dată ”ceea ce se face și ceea ce nu se face” în orice situație. 

Nu prin reguli stricte și pedepse putem forma un comportament plăcut ci mai ales printr-un bun exemplu, 
pentru că, în primii ani din viață, copilul învată să imite, iar părintele este prima persoană și cea mai 
apropiată cu care vine în contact micuțul.  

 Pe masura ce mai crește, copilul trebuie să fie stimulat să devină independent, să știe să rezolve mici 
sarcini și să ia singur decizii.  

 Mama trebuie să îi explice că trebuie să înțeleagă ”ce-i place” și ”ce-i trebuie cu adevarat” pentru că 
nu tot ce ne place este și necesar sau posibil de procurat. Copilul trebuie, de asemenea, să învețe să-și 
exprime și să-și susțină opiniile folosind un limbaj politicos, dar ferm.  

 Trebuie, de asemenea, sfătuit să fie atent la ceea ce se întâmplă în jurul său și să poată lua decizia 
corectă pentru a evita situațiile periculoase, să își aleagă cu grijă prietenii și să comunice părinților 
activitățile pe care le desfășoară împreună pentru a nu fi tentați să se implice în activități care să le pună 
sănătatea și siguranța în pericol.  

 Uneori, părinții văd în copil ”un mic prinț” sau ”o mică zână” și exagerează atât cu protecția cât și 
cu oferirea de cadouri, care la vârsta lor poate nu sunt indicate sau poate le fac mai mult rău.  

 Copilul trebuie să înțeleagă ca există o limită în toate, că trebuie să merite acel lucru pe care și-l 
dorește, și ca el trebuie să ofere ceva la rândul său. Trebuie învățat să respecte lucrurile pe care le are și să 
le îngrijească pentru a le avea mai mult timp.  

 Atitudinea copilului față de lucruri și față de ceilalți este foarte importantă și îl poate ajuta la modul 
în care va relaționa și va răspunde la diverse provocari în care va fi pus în viața cotidiană.  

 Dacă unui copil familia nu-i oferă confortul fizic și afectiv de care are nevoie, este posibil să apară 
sentimentul de neîncredere sau de îndoială în forțele proprii, precum și cel al rușinii și al resemnării.  

 Frumoase, dar și foarte adevarate sunt versurile: 
Un copil nu-i copacel,  
El nu crește singurel.  
Dacă nu știi cum să-l crești 
Degeaba spui că-l iubești.  
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CODUL BUNELOR MANIERE PENTRU COPII. CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ȘULȚ CRISTINA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ȘTEFAN ODOBLEJA, 

DROBETA TURNU SEVERIN  
 
Disciplina şi educaţia copilului reprezintă cartea de vizită a oricărui părinte.  
Vreţi să aveţi un copil care să se poarte civilizat, trebuie în primul rând să ţineţi cont de faptul că 

spontaneitatea, energia şi impulsivitatea le influenţează acţiunile şi cuvintele. De asemenea, mulţi copii 
preiau cuvinte sau acţiuni de la oamenii din jur. De aceea este bine să acordaţi o atenţie deosebită inclusiv 
manierelor dvs. şi anturajului.  

Codul bunelor maniere pentru copii în societate: 
1. Salutul şi mulţumirea 
A saluta şi a mulţumi sunt elementele esenţiale ale bunelor maniere. De aceea, puteţi începe cu ele 

atunci când vă propuneţi să îi învăţaţi pe cei mici regulile de comportament în societate.  
Învăţaţi-l să mulţumească în diverse contexte şi unor persoane diferite. Îi puteţi spune că „Mulţumesc” 

poate fi spus persoanei care ţi-a deschis uşa şi te-a lăsat să intri, vânzătorului de la magazin care ţi-a dat 
restul sau produsul de pe raft, unui alt copil care te-a lăsat să te joci cu jucăria lui etc. Explicaţi faptul că a 
mulţumi ţine nu numai de educaţie, ci şi de respectul pe care îl arăţi celuilalt.  

2. Codul bunelor maniere pentru copii la masa 
Nu de puţine ori, copiii mai mici devin năzdrăvani tocmai când ajung să fie puşi la masa. De aceea 

este indicat să le explicaţi câteva reguli de bună creştere atunci când se mănâncă în familie sau la altcineva. 
În primul rând orice joacă trebuie să înceteze atunci când mâncăm. De asemenea, coatele nu se aşază pe 
masă, ci eventual doar antebraţele pe marginea mesei. Folosirea tacâmurilor este obligatorie. De asemenea, 
din felia de pâine nu muşcăm, ci rupem cu amândouă mâinile bucăţi potrivite. La masa nu vorbim cu gura 
plină, nu se plescăie şi nu se soarbă supa sau ciorba. La fel de important este să înveţe să nu mănânce înainte 
ca toată lumea să se aşeze la masa.  

3. Comportamentul în mijloacele de transport în comun 
Şi în mijloacele de transport în comun, un copil trebuie să dea dovadă de politeţe şi de bună creştere. 

Îl veţi educa să ofere locul său unui bătrân sau unei persoane infirme. O altă regulă de bună creştere este 
aceea de a nu arunca nimic pe jos şi să ţinem asupra noastră gunoiul până când coborâm din mijlocul de 
transport în comun, pentru a-l arunca la cel mai apropiat coş de gunoi. De asemenea, învăţaţi-l să nu se 
grăbească atunci când urcă în autobuz şi să îşi ceară scuze atunci când loveşte din greşeală pe cineva.  

4. Comportamentul în locurile publice 
Dacă are un telefon mobil, atunci când se află într-un spaţiu public, este bine sa îl seteze pe vibraţie.  
În locurile publice nu se vorbeşte tare şi nici nu este indicat să te manifeşti agresiv. Copiii preşcolari 

încalcă această regulă de cele mai multe ori, pentru că încă nu înţeleg constrângerile sociale şi nu şi-au 
dezvoltat capacitatea de autocontrol. Îi puteţi atrage atenţia discret atunci când vorbeşte mai tare decât 
trebuie şi să-i propuneţi să vorbiţi împreună pe un ton mai scăzut. De asemenea, atunci când copilul are o 
criză de plâns în public din diverse motive, încercaţi să îl liniştiţi fără a vă enerva.  

Învăţaţi-l că şoptitul într-o sală cu alţi oameni, precum şi gestul de a spune ceva la urechea unei alte 
persoane, atunci când se află şi o a treia persoană în apropiere, nu este deloc politicos.  

5. Codul bunelor maniere pentru copii, atunci când vorbesc la telefon 
Începeţi prin a-l învăţa că atunci când va efectua apeluri, va vorbi politicos, fără a ţipa şi va ţine cont 

de salutul obligatoriu, atât atunci când răspunde cât şi atunci când conversaţia s-a încheiat. Nu va vorbi cu 
mâncarea în gură sau la masa. La şcoală va fi învăţat să-l utilizeze doar în pauze, iar în timpul orelor să-l 
seteze pe modulul silenţios.  

Rugaţi-l să nu vă respingă niciodată apelul şi indiferent de situaţie să vă răspundă.  
Trebuie atrasă atenţia copilului că nu se trimit niciodată mesaje pe care nu ar avea curajul să le spună 

interlocutorului. Mesajele trebuie să fie politicoase. Nu se trimit poze indecente cu propria persoană sau cu 
altcineva.  

 
 

2362

 



6. Codul bunelor maniere pentru copii atunci când se află pe stradă 
Regula cea mai importantă este să fie învăţaţi să traverseze numai pe culoarea verde a semaforului şi 

numai prin locurile marcate corespunzător. De asemenea, pe stradă copiii trebuie să înveţe că nu au voie să 
arunce gunoaie pe trotuar, ci numai în coşurile special amenajate. La fel ca un adult, nici copilul nu ar trebui 
să mănânce pe stradă, însă dacă situaţia o impune atunci este permis.  

7. Comportamentul faţă de adulţii implicaţi într-o conversaţie 
Una dintre primele bune maniere pe care părinţii îi învaţă pe copii este să nu îi întrerupă pe ceilalţi 

atunci când vorbesc la telefon, sau poartă un dialog cu alte persoane. Este şi prima regulă de comportament 
pe care cei mici au tendinţa să o uite.  

Trebuie învăţaţi că dialogurile dintre adulţi trebuie întrerupte doar pentru motive bine întemeiate. 
Ajutaţi copilul să-şi dea seama de eventualele pauze din dialogul unor adulţi şi numai când le identifică să-
şi permită să întrerupă, folosind cuvintele scuză-mă/scuzaţi-mă. Încurajaţi-l dacă vedeţi că te întrerupe 
politicos.  

8. Codul bunelor maniere pentru copii atunci când se află în vizită 
Iată câteva reguli esenţiale pe care ar fi bine să le explicaţi copilul înainte de a primi vizita unor 

oaspeţi: Să salute; să comunice cu invitaţii; să mulţumească dacă a primit ceva în dar.  
Indiferent cine sunt persoanele care vin în vizită, limbajul folosit de copil trebuie să fie unul care arată 

foarte mult respect. Dacă este vorba de oameni mai în vârstă, învăţaţi-l să salute politicos, să îşi tempereze 
mişcările şi să răspundă politicos întrebărilor pe care aceştia le adresează.  

9. Bunele maniere atunci când copilul este musafir 
Explicaţi-i celui mic faptul că atunci când va merge în vizită, nu va avea voie să alerge prin casă. De 

asemenea, că doar la el acasă poate căuta prin sertare, dulăpioare sau prin alte locuri. Învăţaţi-l să ceară 
voie atunci când vrea să vadă sau să atingă un lucru aflat în casa în care se află şi să nu deschidă un sertar 
sau un dulap decât dacă gazda i-a spus să facă acest lucru. De asemenea, este bine să ştie că nu are voie să 
ia din casa gazdei nimic din ceea ce nu îi aparţine, atâta timp cât nu i-a fost dăruit.  

Dacă s-a întâmplat să distrugă ceva din greşeală sau să spargă vreun obiect, rugaţi-l să spună imediat 
gazdei şi să îşi ceară scuze, să nu încerce să dea vina pe altcineva, ori să ascundă cele întâmplate.  

Nu uitaţi să-i amintiţi să folosească frecvent cuvintele “mulţumesc frumos” şi “te rog frumos” pentru 
momentele în care, la masa, i se schimbă farfuria cu mâncare. De asemenea, copilul trebuie să ceară 
politicos ceva care se află la distanţă de el. Dacă, de exemplu, pâinea se află mai departe, ar putea să ceară 
cuiva să aducă mai aproape coşul de pâine.  

Dacă are nevoie să meargă la toaletă, fie poate să vă spună încet, fie să se apropie de gazdă şi să o 
întrebe respectuos unde se află aceasta.  

La plecare, trebuie să îşi ia la revedere de la gazde şi să le mulţumească pentru găzduire.  
10. Codul bunelor maniere pentru copii la şcoală 
Chiar dacă este înconjurat de elevi de vârsta lui şi se poate simţi mai liber, un copil cu bune maniere 

ar trebui să fie învăţat să evite să vorbească urât sau să necăjească alţi elevi. O atenţie deosebită trebuie 
acordată comportamentului copilului faţă de învăţător sau profesor, precum şi faţă de celelalte persoane 
care lucrează în şcoală.  

În primă instanţă copilul dvs. trebuie să ştie să salute colegii atunci când intră în clasă; să salute 
profesorul (ridicându-se în picioare); să nu vorbească niciodată neîntrebat, mai ales în timpul orei de curs; 
să ceară permisiunea înainte de a manevra un obiect străin sau de a merge la toaletă; să înapoieze obiectele 
împrumutate şi să mulţumească pentru permisiunea de a le folosi; să vorbească numai după ce altcineva îşi 
încheie discursul; să ţină uşa deschisă pentru o persoană care intră în sala de clasă, mai ales dacă aceasta 
are mâinile ocupate; să respecte proprietatea altora şi să nu îşi însuşească bunuri care nu îi aparţin; să spună 
"te/vă rog frumos" şi "îţi/vă mulţumesc"; să păstreze liniştea în timpul orei, să nu se agite în bancă şi să 
menţină o postură decentă (cu spatele drept şi antebraţele sprijinite de marginea băncii); să nu folosească 
cuvinte jignitoare, să fie amabil, atent şi să urmeze întocmai indicaţiile profesorilor.  

Rezultatele şcolare şi integrarea fericită în colectiv sunt două consecinţe sigure ale bunelor maniere 
la şcoală.  
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 EDUCATIA PRIMITA IN FAMILIE- PREMISA A INTEGRARII SOCIALE 
 

SUVOROV FLORICA, PROF. INV. PRIMAR 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 194- BUCURESTI, SECTOR 4 

 
Personalitatea este o constructie sociala. Omul este o fiinta sociala, existenta si activitatea sa fiind 

organic integrate unui mediu socio-cultural. Atributul personalitatii se poate dobandi numai in cadrul 
comunicarii si interactiunii individului cu semenii sai prin parcurgerea unui process complex de socializare 
si enculturatie.  

Relatiile interpersonale reprezinta contextul de formare si cristalizare treptata a tuturor proceselor si 
functiilor psihice de tip uman. Principiul interactiunii non- liniare arata ca nu exista nimic in structura 
personalitatii care sa fie produsul exclusiv al ereditatii sau al mediului. Subliniind importanta relatiilor 
interpersonale pentru formarea personalitatii, insusirile de personalitate au fost considerate relatii 
interumane interiorizate. Factorii socio-culturali sunt considerati principali si dominanti in determinismul 
general al devenirii personalitatii. Ei sunt cei care determina si modeleaza continuturile si structurile 
axiologice, convingerile, atitudinile, trasaturile de caracter, mentalitatile, sistemele de etaloane si valori, 
tiparele comportamentale.  

Prin interactiune cu altul, prin asumarea de roluri si statute cu care se identifica, omul agunge nu 
numai sa se formeze ca om si ca Eu (dobandind limbajul si alte sisteme de semne, invatand sa perceapa si 
sa observe, dezvoltandu-si reprezentarile, achizitionand gandirea si memoria logica, invatand sa imagineze 
viitorul si sa creeze, dezvoltand capacitatea de efort voluntar, formandu-si caracterul si imaginea de sine 
etc. ) dar sa se cunoasca mai bine, sa invete rolurile de partener, interlocutor, coechipier. Prin interactiune 
indivizii se stimuleaza si se adapteaza reciproc. Din interactiune rezulta si capacitatea de a diferentia, 
competenta evaluarii si autoevaluarii, decentrarea afectiva, minimizarea narcisismului infantile.  

Principalele laturi ale personalitatii se formeaza in relatiile interpersonale. Chiar si temperamentul, 
care detine o puternica baza inascuta, cunoaste o modelare prin influienta interpersonala deoarece el nu se 
reduce la activitatea nervoasa superioara.  

Prin educatie, tanarul invata treptat sa-si ia in stapanire pornirile, temperandu-le pe cele defavorabile 
si potentandu-le pe cele avantajoase. Latura instrumentala a personalitatii (aptitudinile) beneficiaza de 
aportul integrarii in relatiile interpersonale. Pe o baza ereditara inascuta, aptitudinile se dezvolta prin 
invatare sistematica, nu doar individuala ci prin invatarea impreuna cu altii (copiii invata in cadrul jocului 
colectiv, adolescentii invata impreuna, tinerii muncesc si creaza impreuna). Apoi instructia scolara si 
contactul cu modelele din domeniul respective se realizeaza tot in cadrul relatiilor interpersonale.  

Un puternic suport pentru dezvoltarea aptitudinilor la copii il constituie incurajarea si sustinerea 
celorlalti precum si relatiile de competitie. Latura relational- valorica este conditionata aproape in totalitate 
de relatiile interpersonale. Atat formarea sa in copilarie si adolescenta cat si schimbarea pe parcursul vietii 
se datoreaza experientelor realizate din intalnirea cu altul. Caracterul se formeaza prin insusirea modelelor, 
normelor si valorilor unor grupuri umane. Persoana primeste aprobarea sociala, lauda sau blamul celor din 
jur cand nu intelege sin u aplica adecvat continuturile transmise. Relatiile interpersonale de filiatie sunt 
esentiale. Pecetea pe care parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii 
propriilor copii se mentine toata viata. Se dezvolta atat componenta intelectuala cat sic ea afectiva, familia 
oferind climatul socio-afectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor. In aceasta relationare copilul 
dobandeste uneori pentru toata viata atitudini si trasaturi caracteriale cum ar fi increderea in semeni sau 
opusul acesteia, egoismul sau altruismul, generozitatea sau mizantropia. Totodata, sunt determinante pentru 
formarea caracterului relatiile interpersonale scolare, profesionale, erotico-sexuale, ultimele prilejuind 
dezvoltarea sinceritatii, a onestitatii, a capacitatii de autocontrol si a rezistentei la tentatii.  

Dimensiunea cea mai inalta a personalitatii, creativitatea, se dezvolta numai in cadrul unor relatii 
interpersonale favorabile. Intr-un climat afectiv pozitiv, securizant si stimulativ, in care se pune accentual 
pe nou, pe afirmarea originalitatii personale, pe varietate si deschidere si pe incredere, mai mult decat pe 
critica si conformism, sunt toate sansele ca personalitatea sa devina creativa. Dimpotriva, in cazul opus se 
va dezvolta un ins timorat, inhibat, incapabil sa se aventureze in explorarea necunoscutului si sa se afirme 
pe sine in ceea ce are distinctiv, original, inedit.  
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Actorul social isi constuieste edificiul personalitatii primind informatii si interactionand cu cei ce-l 
observa si-l evalueaza, fiind in acelasi timp el insusi un observator si evaluator al altuia. In constructia 
sociala a personalitatii intra astfel trei componente: comportamentul actorului pe scena sociala; 
semnificatiile pe care actorul le acorda comportamentului sau in relatia interpersonala; semnificatiile pe 
care partenerii de relatie le ataseaza comportamentului actorului. Asadar actorul observat isi asuma roluri, 
participa, vrea sa devina “personaj”, sa fie recunoscut ca personalitate. Ignorarea sistematica a unui actor 
social, insingurarea lui, impiedica tocmai aceste procese si inuce o stagnare a dezvoltarii personalitatii, fiind 
totodata o cale de alienare, de distrugere treptata a armoniei interne.  

Imaginea de sine este o constructie sociala. Se formeaza prin apartenenta la un grup social, prin 
compararea cu altii, reunind intr-un ansamblu relatiile cu altii, judecatile noastre asupra altora si ale 
celorlalti asupra noastra, aparenta noastra fizica raportala la a altora si comentata de altii, sentimentele 
noastre morale formate intre noi si lume si reflectand relatia permanenta dintre noi si lume. Imaginea de 
sine contine cunostinte formate in relatia noastra cu lumea. Sunt cunostinte despre trasaturile noastre de 
personalitate, despre abilitati si priceperi, despre partile tari si slabe, despre valori, credinte, motivatii, 
despre relatiile cu altii care exercita o influenta semnificativa asupra noastra. Ca rezultat al acestui proces, 
identitatea psiho-sociala devine o sinteza a conceptiei de sine, o modalitate de afirmare a Eului prin 
comparatie cu alte personalitati, cu alte euri. Reuneste, pe de-o parte, caracteristicile individului raportate 
la normele sociale si, pe de alta parte, reprezentarea de sine raportata la altii.  

Relatiile interpersonale constituie un factor de mobilizare si dinamizare a intregii vieti psihice umane. 
Ele nu participa doar la constituirea psihismului individual ci totodata pune in miscare structurile psihice 
deja construite (indeamna la percepere, comunicare, reflectie, stimuleaza imaginatia, solicita memoria), dau 
nastere la variate stari psihice (satisfactie sau insatisfactie, certitudine sau incertitudine, frustrare sau 
detensionare etc. ), permit manifestarea unor continuturi subiective (exteriorizarea afectiva, exprimarea 
atitudinilor etc. ).  

Relatiile interpersonale sunt extrem de numeroase si variate. Exista relatii: 
• intre copii de aceeasi varsta sau de varste diferite 
• intre parinti si copii 
• intre medic si pacient 
• vanzator-cumparator 
• sef-subordonat 
• de ajutor reciproc 
• de conflict si opozitie 
• amicale, de pretuire, respect, dragoste 
• tensionate, de dusmanie si ura 
Clasificarea relatiilor poate fi facuta dupa mai multe criterii. Un prim criteriu il reprezinta nevoile si 

trebuintele psihologice resimtite de oameni atunci cand acestia se raporteaza unii la altii. Una din acestea o 
reprezinta nevoia de a sti, de a cunoaste, de a dispune de unele informatii despre partenerul relatiei. O 
asemenea nevoie genereaza asa numitele relatii de intercunoastere. Cu cat o persoana dispune de mai multe 
date despre cel cu care intra in relatie, cu atat relatiile se vor desfasura mai usor.  

O alta trebuinta pe care o resimt oamenii atunci cand intra in relatie unii cu altii este aceea de a se 
informa reciproc, de a face schimb de informatii si mesaje, adica de a comunica. Aceasta trebuinta da 
nastere relatiilor de intercomunicare care sunt atat de importante incat unii autori au considerat ca ele stau 
chiar la baza aparitiei societatii, a grupurilor sociale. In comunicarea interumana, deosebit de importante 
sunt natura mesajelor transmise si receptionate, continutul lor, existenta sau inexistenta momentelor 
psihologice ale comunicarii, a intentiei de a modifica comportamentul partenerilor prin comunicare, care 
nu sunt altceva decat relatii interumane interiorizate. Din acest punct de vedere, relatiile constituie nu doar 
continutul personalitatii, ci si esenta ei.  

O alta nevoie pe care o resimt oamenii este aceea de a se simti agreati de altii, de a se simti bine in 
compaia lor, de a li se impartasi emotiile si sentimentele. Aceasta nevoie da nastere unui nou tip de relatii 
si anume relatiile afectiv-simpatetice, relatii de simpatie sau de antipatie dintre oameni, de preferinta sau 
de respingere afectiva. Relatiile de simpatie dintre oameni sunt, de regula, tonifiante, cu efecte pozitive, in 
timp ce cele de antipatie duc la efecte negative, creaza climate tensionale, greu de suportat.  
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Relatiile interpersonale reprezinta cadrul, contextul de plamadire si formare, ca si de cristalizare 
treptata a insusirilor de personalitate, care nu sunt altceva dacat relatii umane interiorizate. Din acest punct 
de vedere, relatiile nu constituie doar continutul personalitatii, ci si esenta ei. Personalitatea va fi in ultima 
instanta oglinga si expresia planului relational. Un copil care traieste intr- un mediu familial organizat, 
structurat, valorizat pozitiv, cu influente educative are toate sansele sa isi formeze o personalitate autentica, 
echilibrata, valoroasa. Dimpotriva, un altul care traieste intr-un mediu relational viciat, imoral, cu influente 
nocive isi va forma o personalitate fragila, cu trasaturi instabile, cu dificultati de adaptare si cu frecvente 
devieri spre conduite infractionale.  

Dat fiind faptul ca de valoarea relatiilor depinde valoarea personalitatii este necesar sa se manifeste 
o grija deosebita pentru asigurarea unui climat relational, pozitiv, favorabil.  

Relatiile interpersonale constituie totodata “locul” unde intreaga viata psihica a individului, intreaga 
sa lume launtrica se “varsa”, “curge”, se manifesta in relatii, individul dezvaluindu-se mai complet, adecvat 
si integral, decat in singuratate. Se degaja faptul ca relatiile interpersonale ocupa un loc central in structura 
personalitatii. De aceea este necesar ca diferitele sisteme si subsiteme ale sociatatii (familia, scoala) sa 
militeze pentru formarea unor orientari si atitudini corecte, lucide, controlate fata de sine si fata de altii 
bazate pe incredere reciproca, pe echitate, egalitate in drepturi, pe respectul libertatii si demnitatii umane.  
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GOOD FAMILY UPBRINGING DURING 
 THE FIRST SEVEN YEARS OF EARLY CHILDHOOD 

 
SZABO ALINA MARIA 

 
 "The first 7 years" of early childhood represent the most important years in each children’s life. 

Everything they have learned in these years will be useful to them in the future.  
When we talk about the first 7 years of early childhood we think about the education that the child 

receives from the parents, the formation of the child's personality and behavior until he goes to school. A 7 
child who is supposed to have his" 7 years" of education at home should mean a well-bred child who knows 
how to say hello, how to say thank you. The family should encourage the child, guide him and show him 
what is good and what is wrong.  

 It is the family that provides the child with the first information about the world around him, the first 
rules of conduct but also the socio-affective climate necessary for his needs.  

Childhood is the best period of life for education. The child does not realize what is good and what 
is bad if not guided by his family. The love with which the parent surrounds his child allows him to trust 
his own strengths. The child loved by his parents feels protected, appreciated for what he does, for what he 
feels or needs to be in the centre of attention.  

Even if at the age of 2-3 the child does not know what is good and what is bad does not mean to let 
him do what he wants, to do all his lusts. We have to set some limits. We can teach him to greet, to thank, 
to share with others, and the child learns through imitation.  

After the age of 3, the child should perceive what is good and what is bad, appreciate the rewards but 
also the significance of the punishment, should go to kindergarten, communicate with others.  

Already after the age of 5 he becomes increasingly dependent, he should be able to have a 
conversation with adults, with children his age, should be encouraged to express himself, not to inhibit him, 
not to humiliate him in public if he is wrong.  

After reaching preschool, the child's education is divided between family and teachers. The teachers 
will be asked to "grind" what the family has achieved, to fill the gap in the child's education and to help 
him where necessary.  

 The "7 years of early childhood " emphasize most of what a child becomes later - HUMAN ( OM).  
 We raise and educate our children, so they will live and behave in the future.  
 Children grow up and grow up in a universe that their parents create.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SZANTO ROZALIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA SANGER 

 
 Vorbim despre cei 7 ani de acasă când ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc 
cei 7 ani de acasă.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

În concluzie, „cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu 
şi anume – OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu 
diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm 
copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în 
viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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ÎNSUȘIREA BUNELOR MANIERE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DE 
SOCIALIZARE 

 
PROF. KRISZTINA SZEKELY,  

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV 
 

 De ce să își însușească copii bunele maniere? 
 Bunele maniere și regulile de conduită sunt la fel de importante astăzi ca în urmă cu zeci de ani, când 

nu numai că au fost puse în aplicare, dar au fost de asemenea așteptate să fie respectate. Cu toții ne dorim 
ca copiii noștri să devină adulți încrezători și relevanți în toate domeniile vieții. Pentru a realiza acest lucru, 
primul pas este să înveți cât mai curând bunele maniere și cele mai importante valori.  

 Învățarea bunelor maniere de către copii în școală 
 Decența și însușirea unor norme elementare de conduită în societate sunt elemente de bază ale unui 

comportament adecvat. Cunoașterea și aplicarea corectă a acestora sunt esențiale pentru contactul social. 
Prin urmare, educația pentru societate, respectiv activitățile de socializare, de formare a autonomiei sociale, 
oferă elevilor cu deficiențe intelectuale o familiarizare cu regulile elementare de conduită în situații diverse 
–de la regulile de îmbrăcăminte, la atenție și politețe, la regulile de comportament și adresare în diferite 
situații de viață. Pe parcursul activităților, copiii își însușesc priceperi și deprinderi, își consolidează 
cunoștințele atât despre situația lor de viață actuală, cât și despre viața adultă. Copiii sunt introduși în 
regulile de bază, scrise și nescrise ale bunelor maniere . Acestea le va permite să se adapteze mai bine și cu 
încredere la situațiile actuale de viață și în orice situație viitoare.  

 Competențe dobâdite de către elevii cu dizabilități prin însușirea normelor de conduită în 
societate  

• formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător (natural 
şi social) 

• dezvoltarea încrederii în sine,  
• dezvoltarea limbajului funcțional și a capacității de comunicare/exprimare a dorințelor 
• dezvoltarea capacității de relaționare,  
• dezvoltarea altruismului și toleranței față de problemele celorlalți 
 Jocuri și activități de socializare recomandate în vederea dezvoltării unei atitudini civilizate în relaţia 

cu ceilaţi a elevului cu dizabilități intelectuale� 
-Exerciţii pentru însuşirea formulelor de adresare / politeţe în comunicarea elev-elev/prieten şi 

elev/părinte/profesor  
�-Exerciţii practice de comunicare nonverbală (gesturi cu semnificaţie socială) şi verbală în vederea 

relaţionării pozitive �  
-Exerciţii de identificare a regulilor fixate la nivelul clasei/ şcolii �- Jocuri de rol cu aplicarea 

regulilor însuşite, vizionare (cu comentare) de filme privind comportamentul elevilor în clasă, şcoală, 
societate  

 -Exerciţii practice de comportare civilizată cu tematică diversă -“În vizită”, “La piaţă”, “În metrou”-
Discuţii pe marginea unor lecturi pe teme de relaţionare/ comportare civilizată în societate  

-Deplasări în localitate: - vizite/ plimbări; cumpărături; excursii; vizionare spectacole, etc.  
 -Exerciţii practice de însuşire a regulilor de comportare civilizată în societate (transport, spectacole, 

vizite etc. )  
- Joc de rol cu tematică diversă -„În vizită”, „În parc” ,,Cadou pentru Mama ,, etc.  
-Discuţii pe marginea locului şi rolului familiei în societate - Exerciţii de identificare şi respectare a 

reperelor orare ale vieţii familiale (regimul zilnic), exerciţii de identificare a relaţiilor între membrii familiei   
-Exerciţii de descriere a responsabilitatilor fiecarui membru al familiei- Exerciţii de descriere a 

ocupaţiilor părinţilor -Joc didactic ”Jocul meseriilor”  
 -Sărbătorirea unor evenimente importante din viaţa personală şi a grupurilor de apartenenţă (ziua 

onomastică, ziua de naştere, Ziua Mamei, Ziua Copilului etc. ) � 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILE 
ÎNCREDEREA COPIILOR ÎN PĂRINŢI 

 
PROF. INV. PRIMAR SZILAGYI-TOMOIU MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 CUGIR 
 
MOTTO: „Copiii trebuie crescuți pentru ei, nu pentru părinți. ” – N. Iorga 
Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată factor prioritar şi primordial deoarece, în 

ordinea firească a lucrurilor educaţia începe din familie. A fi părinte este mai mult decât o simplă calitate 
faţă de care ne putem exalta. Acest statut implică experienţă, pricepere, răbdare, cu alte cuvinte toate 
însuşirile care se cer pentru exercitarea unei adevărate profesii “profesia de părinte”. Pentru realizarea unor 
performanţe, existenta unui climat familial favorabil şi armonios şi competenţa în educaţie reprezintă 
premise de bază.  

De multe ori se întâmplă ca părinţii să uite faptul că sunt nişte modele pentru copiii lor. De fapt, copiii 
caută să-i copieze pe părinţi în cele mai mici amănunte. De aceea, părinţii sunt datori să aibă grijă cum se 
comportă şi ce cuvinte folosesc în prezenţa copiilor lor. Problemele de familie, discuţiile care apar între 
părinţi nu trebuiesc rezolvate în niciun caz în faţa copiilor. Una dintre imaginile cele mai distrugătoare în 
ceea ce priveşte încrederea copiilor în părinţi este atunci când cei doi se ceartă sau îşi adresează cuvinte 
urâte, vulgare unul altuia în faţa copilului. Părintele este un punct de reper pentru orice copil, este un suport 
fără de care copilul este dezorientat, aşadar părintele trebuie să aibă multă grijă în ceea ce priveşte 
comportamentul ireproşabil în faţa copiilor. Mai bine este să suporte cu stoicism problemele din familie 
decât să clacheze în faţa copiilor! În momentul în care acest punct de reper este distrus, de cele mai multe 
ori copilul este dezorientat, iar viaţa şi comportamentul lui intră în derivă. Aşa se explică faptul că cei mai 
mulţi copii care au probleme cu delicvenţa juvenilă provin din familii dezorganizate, cu părinţi despărţiţi, 
alcoolici, din familii în care violenţa în familie este la ea acasă, din familii care, practic, nu mai sunt familii 
pentru ei. De ce? Pentru că ori de câte ori copilul este nesigur de un anumit lucru îşi priveţte părinţii drept 
în ochi, căutând un punct de reper şi un ajutor care să-l ghideze către răspunsurile pe care le caută. Poate 
un copil să găsească astfel de răspunsuri în ochii părinţilor atunci când ei au probleme? Pot astfel de părinţi 
să-şi ajute copiii? Mai sunt astfel de părinţi modele pentru copii? Cu siguranţă, nu! Aşadar, părinţii trebuie 
să fie şi să rămână primul şi cel mai important sprijin şi reper moral pentru copiii lor.  

Întrebarea care se pune este ce se întâmplă cu copiii care nu găsesc nişte modele corespunzătoare în 
părinţii lor. În cazul acesta, un caz nefericit dealtfel, copiii, care au nevoie totdeauna de modele, deoarece 
personalitatea lor este în formare, vor căuta modele într-altă parte, în afara familiei. Din păcate, de cele mai 
multe ori modelele pe care şi le aleg nu sunt cele mai potrivite, deoarece ei găsesc astfel de „modele” în 
interiorul anturajului lor. Problema este că aceste modele sunt, de obicei, negative. În acest caz, dacă 
comportamentul copilului nu este corectat la timp, se poate ajunge la devieri grave de comportament. Aşa 
se face că există copii care fură, la îndemnul colegilor din anturaj – pe principiul „dacă el poate, eu de ce 
n-aş putea!” – copii care fumează, copii care consumă alcool, etc., şi toate acestea pentru că nu au găsit 
modelul potrivit în familie. Fetele pot adopta un comportament nepotrivit, deviant luând ca model diferite 
vedete din lumea mondenă. Aşadar, mare grijă la ce fel de modele suntem noi înaintea copiilor! Suntem 
modele pozitive? Suntem modele negative? 

Cauze ale neîncrederii copiilor în părinţi 
Pe primul loc se află discuţiile în contradictoriu ale celor doi soţi în faţa copiilor. Certurile dintre cei 

doi soţi şubrezesc încrederea pe care copilul o are în părinţi, deoarece în acel moment copilul nu-i mai 
percepe ca pe două persoane puternice, care pot face faţă oricăror situaţii, ci ca pe două persoane slabe, care 
dau vina unul pe celălalt pentru eşecurile din relaţia lor, în loc de a-şi asuma fiecare răspunderea pentru 
restaurarea situaţiei familiale şi pentru rezolvarea problemelor.  

De cele mai multe ori, părinții nu sunt consecvenţi în luarea măsurilor pentru îndreptarea greşelilor 
copiilor. În felul acesta, copiii îi percep, încă o dată, ca pe nişte persoane slabe, incapabile de a rezista 
„şantajului” lor. Părinţii se lasă prea uşor convinşi de rugăminţile sau lacrimile copiilor să îi ierte. În felul 
acesta, în mintea copiilor se naşte ideea că şi data viitoare va fi la fel.  

O altă greşeală a părinţilor este aplicarea de pedepse inutile atunci când nu este cazul. Greşelile mici 
pot fi trecute cu vederea după o mustrare făcută pe înţelesul copiilor. Copiii trebuie mai întâi făcuţi să 
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înţeleagă ce anume au greşit şi cum trebuie să-şi recupereze greşeala. Altfel, riscăm ca ei să nu înţeleagă 
unde şi când au greşit, să nu-şi recunoasă greşeala şi să recidiveze.  

Chiar şi atunci când greşeala trebuie pedepsită, pedeapsa trebuie să fie pe măsura greşelii, nu trebuie 
exagerat. Părinții care dau dovadă de autoritate exagerată vor fi percepuţi întotdeauna de către copii ca nişte 
tirani, de care trebuie să asculte de frică. Ei nu vor avea niciodată respect pentru astfel de părinţi, nici chiar 
atunci când vor fi mari. Respectul nu se câştigă prin frică, ci prin încredere! 

În concluzie, comportamentul copiilor depinde foarte mult de comportamentul propriilor părinţi, care 
nu sunt altceva decât o oglindă fidelă pentru ei.  

 
Bibliografie: 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR, STOICA IONELA 
ÎNV. MATETOVICI NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 
LOC. MACIN- JUD. TULCEA 

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

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ”(Eugen Heroveanu) 
 Cu toţii ne amintim cu plăcere şi cu nostalgie de copilărie. .  
 Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei, vârsta 

viselor fără graniţă, vârsta care trăiește prin flori și se exprimă prin exclamaţii. Jocul şi joaca sunt elemente 
caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o modalitate prin care copiii pot descoperi lumea 
înconjurătoare şi totodată minunatele lucruri pe care copilăria le poate oferi. Aceste elemente se află într-o 
legătură foarte strânsă: prin joc, copiii descoperă lumea, iar adulţii se întorc la perioada copilăriei, 
redescoperind acea vârsta a inocenţei şi anume copilaria. Copilăria nu ne-o poate lua nimeni şi oricând ne 
putem întoarce la amintirile ce stau prăfuite în sufletele noastre, atunci când simţim că totul se depărtează 
de noi. De aceea copiii trebuie să reînveţe să trăiască momentele unice ale copilăriei astfel încât să-şi 
amintească cu drag de ele .  

 În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate începe o nouă etapă 
a viţii lui, dar şi a părinţilor. Necesitatea educării copiilor pentru a face fata exigențelor societății, ne obligă 
să urmărim în formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi insusirea 
unui comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii.  

Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-
cuviinţă pe tot parcursul vieții, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii, 
prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc.  

 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o ofera copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament si educație oferite în primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

 Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitiva etc.  

Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 
ceilalți. Sunt necesare introducerea unor reguli de bază în educația și creșterea copilului în primii 7 ani de 
viață.  

• Învață-l să se poarte frumos cu cei cu care interacționează; 
• Comunicarea cu copiii este foarte importantă pentru a se dezvolta sănătos; 
• Respectarea unor reguli și limite în comportamentul său; 
• Copilul trebuie lăsat să se bucure de copilărie; 
• Copilul trebuie lăsat să socializeze, să se distreze, să se relaxeze și să se joace din plin; 
• Ajută-l să își exprime emoții, sentimente; 
• Petrece cât mai mult timp cu el, arătându-i căt de mult îl iubești; 
 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 

petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu.  

 Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la școală, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
interesează, fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la școală?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
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astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut, desfăşurate cu copilul în contexte diferite de viaţă.  

 Modelarea şi stimularea comportamentului copilului se referă, de fapt, la pătrunderea în structurile 
etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât să facă impresie, nefiind motivate 
de o convingere interioară.  

Ce înseamnă să fii om de omenie? Dar să fii punctual? Cum ne păstrăm prietenii? Dar cum îi 
recunoaştem? Ce înseamnă să spui adevărul? Ştii să fii recunoscător? Dar să porţi o conversaţie plăcută? 
Ştii să zâmbeşti? Ai înţeles vreodată cu adevărat tainele expresiei “vorba dulce mult aduce” ? 

Iată câteva întrebări care ne pot ajuta să-i facem pe copii să se cunoască mai bine şi să reflecte asupra 
fondului moral al relaţiilor umane.  

“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent, au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai 
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată.  

Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se: “Ce copil 
politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!” 

De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură, 
este oglinda primilor ani petrecuţi în familie.  

În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă 
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.  

Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.  
Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au 

rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.  
 Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani de-

acasă”.  
Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le 

învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.  
Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi 

vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.  
Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-

cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii, 
prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc.  

De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe 
pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la 
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce 
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm 
prietenii? etc.  

 Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor 
de astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi 
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi.  

Nu este corect să dăm vina pe alţii.  
Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia copiilor lor, pentru că, la rândul nostru, şi noi 

suntem părinţi.  
Să nu acuzăm nici dascălii care nu ştiu să-şi stăpânească elevii, pentru că şi noi poate ne-am numărat 

odată printre aceştia.  
Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a 

tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori.  
Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de-acasă”.  
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EDUCATIA INCEPE ACASA 
 

ARTICOL PROPUS DE PROF. STOICA IULIA 
 
 Principala preocupare a societăţii de astăzi ar trebui să fie intenţia de a recupera ceva din semnificaţia 

„de dincolo de cuvinte“ a conceptului de educaţie, semnificaţie pusă în valoare cândva, dar, se pare, 
pierdută undeva de-a lungul evoluţiei culturale din ultima vreme.  

 După cum afirma şi Constantin Sălăvăstru, acestui concept i s-a făcut, de-a lungul devenirii umane, 
o mare nedreptate. Cunoaştem foarte bine faptul că termenul de educaţie a fost analizat până la saturaţie, 
fapt care uneori i-a făcut deservicii. Este redus adesea la activitatea organizată prin care se asigură 
modelarea în virtutea unui ideal a unei generaţii de către alta, acest concept părând astfel gândirii ca unul 
exterior fiinţei, unul care se impune din afară. O analiză mai atentă ne va dovedi însă că educaţia, ca şi 
concept, este printre puţinele, dacă nu singura care ar putea sta ca propriu al esenţei umane. Semnificaţia 
sa ar trebui să ţină seama de complexitatea umanului.  

 Principalul scop al profesorului este cel de a-l determina pe elev să înveţe. Învăţarea influenţează 
dezvoltarea pshihică fiind una dintre conditiile ei fundamentale, influenţată la râdul ei de o serie de factori 
sau condiţii variabile. Factorii interni ai învăţării se subîmpart în factori biofizici (potenţialul genetic, 
dezvoltarea fizică, echilibrul fiziologic) şi factori psihoindividuali (nivelul de cunoştinţe, cantitatea şi 
calitatea experienţei anterioare, capacitatea de a învăţa, aspiraţiile sale, particularităţile spiritului de 
observaţie, nivelul şi modul de utilizare a inteligenţei, calitatea stării de pregătire pentru învăţare. Factorii 
externi ai învăţării cuprind factori sociali (condiţiile generale social- istorice în care trăieşte individul sau 
cele particular –familiale), factorii ergonomici (de ambianţă naturală sau fizică a învăţării: lumină, zgomot, 
temperatură), factori igienici (regimul alimentar şi de odihnă), factori pedagogici (particularităţile 
materialului de învăţat şi personalitatea cadrului didactic) şi factorii psihosociali (relaţiile interpersonale, 
grupul, climatul clasei de elevi).  

 Când vine vorba despre educație, tendinţa este de a privi înspre şcoală şi cadrele didactice ca 
principali “distribuitori” / “formatori”. Cu toate acestea, realitatea a demonstrat că primii paşi în educaţie 
sunt făcuţi sub auspiciile familiei, prima lecţie fiind cea a respectului de sine. Ulterior, valori precum 
onestitate, curaj, toleranță, cinste, bunătate sau spirit civic sunt cultivate întâi în familie şi abia apoi în 
şcoală. “Trand”-ul vremurilor actuale este acela de a crea o relaţie anume cu “puişorii” din “dotarea” 
fiecărei familii. “Puişori” care nu sunt lăsaţi să-şi asume anumite valori până aproape de “prea târziu şi 
“tardiv”. Pentru ca o societate să funcţioneze la parametri normali, e nevoie ca fiecare individ în parte să se 
ghideze după un set de valori care implică respectul faţă de propria persoană, faţă de ceilalți, faţă de mediu 
sau faţă de comunitate.  

 Principalii factori ai educabilităţii sunt cei genetici, mediul social din care se provine (familia) şi 
accesul la educaţie. Determinant şi de o importanţă majoră este fiecare factor în parte, familiei, însă, 
revenindu-i sarcina de a impune importanţa conştientizării şi asumării rolului social. Acest lucru se 
realizează prin puterea modelului, prin a ne asigura că viitorul adult va alege din ceea ce noi, părinţii, îi 
oferim. A. S Makarenko a acordat o importanţă deosebită puterii exemplului pe care familia îl are în 
educaţie: „Bazele educaţiei se pun până la 5 ani - spunea el -ceea ce aţi făcut până la 5 ani reprezintă 90 
% din întregul proces educativ; după aceea educaţia omului continuă, prelucrarea omului continuă, dar 
în general, voi începeţi sa gustaţi roadele căci florile pe care le-aţi îngrijit au fost până la 5 ani”. Astfel se 
vor putea însuşi acele valori care stau la baza unei societăţi moderne funcţionale. Oricare abatere de la a 
asigura copilului un climat propice dezvoltării lui psiho-somatice va atrage după sine disfuncţionalităţi 
majore, cu grave repercusiuni în timp. Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjuraţi de 
dragostea şi ajutorul membrilor familiei au rezultate mult mai bune la şcoală faţă de copiii ai căror părinţi 
lucrează de dimineaţa până seara şi care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.  

 Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece, 
luând-o pe o scară temporală de bază, în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie. În 
procesul educativ, părinţii trebuie să ţină seama de particularităţile de vârstă si individuale ale copilului, de 
faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează prin trăsături definitorii care o diferenţiază pe cea 
precedenta de cea următoare. Sub influenţa condiţiilor de viaţă (ca şi a educaţiei) el poate fi dirijat în direcţia 
dorită, întrucât organismul are o mare putere de creştere şi dezvoltare, fiind şi foarte maleabil. Ca urmare, 
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acţiunile educative exercitate de părinţi trebuie să fie raţionale şi continue, să se bazeze pe faptul că 
dezvoltarea psihică a copilului se realizează în strânsa legătură cu dezvoltarea sa fizică.  

 Procesul de dezvoltare nu trebuie înţeles ca o adăugire la ceea ce a fost la naştere, ci ca o transformare 
calitativă ce se realizează pe măsură ce organismul copilului creşte. În funcţie de caracteristicile anatomo-
fiziologice, părinţii pot folosi metode şi procedee educative adecvate fiecărui copil, ei pot contribui la 
dezvoltarea personalităţii acestuia. Oricât de redundant ar suna, copiii nu au nevoie numai de mâncare şi 
îmbrăcăminte, ci şi de afecţiune din partea noastră ca părinţi. Trebuie să le fim exemplu prin toata 
activităţile desfăşurate să fim înţelegători şi preocupaţi de ei, de ceea ce fac.  

 Vrem sau nu să acceptăm, copiii noştri, ceea ce sunt şi ceea ce vor deveni, sunt inclusiv rodul 
“muncii” noastre, sunt o proiecţie a noastră în viitor. Absorbiţi de urgenţele ordinarului cotidian, nu numai 
că uităm să privim cu atenţie în jurul nostru, dar şi neglijăm, de cele mai multe ori, pe cei asupra cărora ar 
trebui să privim tot timpul – generaţia de mâine.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. STOICA MARIA 
ȘCOALA PROFESIONALA MOGOȘEȘTI-IAȘI 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI 
 

PROF. STOICA MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GHERGHEȘTI 

 
“ Eu sînt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire. Educă-mă, te 
rog, ca să pot fi o binecuvîntare pentru lume...“  

(din Child”s Appeal, Mamie Gene Cole) 
Actualmente despre educaţie se vorbeşte mult şi la toate nivelurile, în procesul educaţional fiind 

antrenaţi diferiţi factori: familia, şcoala, comunitatea etc. Contribuţia acestora este foarte valoroasă, însă 
ponderea cea mai mare a influenţelor revine părinţilor (sau persoanelor care îi înlocuiesc) şi familiei în 
întregime. Or, familia realizează o acţiune sinergetică asupra copilului. Influenţa ei are o putere considerabil 
mai mare decît suma influenţelor fiecăruia dintre membrii acesteia. Mai întâi Platon în "Protagor" şi 
Aristotel în "Politica", iar mai tîrziu Jan Amos Comenius menţionau că actul educaţional va fi eficient doar 
atunci cînd familia, şcoala şi societatea îşi vor unifica eforturile. Chiar şi în cadrul unui parteneriat 
educaţional eficient, familiei îi revin, totuşi, cele mai relevante funcţii: 

1 Asigurarea condiţiilor favorabile pentru securitatea şi dezvoltarea psihofizică a copilului; 
2 Crearea mediului relaţional care ar influenţa direct socializarea copilului; 
3 Crearea unui climat psihologic favorabil pentru satisfacerea trebuinţei de respect de sine a 

copilului şi a condiţiilor oportune pentru explorarea sinelui/ autocunoaştere; 
4 Încurajarea tentaţiei copilului pentru autoeducaţie; 
5 Oferirea unor modele relaţionale şi comportamentale.  
Familia ocupă locul central în viaţa copilului: aici el îşi trăieşte primii ani, află informaţiile iniţiale, 

își însuşeşte sistemul de valori, începe să descopere lumea şi pe sine, acumulează şi simulează modele de 
comportament, care îi determină ulterior personalitatea.  

 Educaţia în familie constă dintr-un ansamblu de acţiuni sistematice orientate spre formarea şi 
dezvoltarea calităţilor intelectuale, morale şi fizice ale copilului, acţiuni care încep să fie realizate odată sau 
chiar înainte de conceperea lui.  

Pentru orice persoană (copil, adolescent, tanăr, adult) familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurînd condiţii de securitate şi protecţie, atît fizică cît şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. Cei "şapte 
ani de acasă", ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie nu doar s-a vorbit despre cele 
sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a fost 
obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind 
că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi frumosul, să se îngrijească de cele sacre, acest copil va 
creşte iubitor, politicos, tolerant, responsabil. Dacă copilul va participa la elaborarea bugetului familiei, 
împreună cu părinţii va determina priorităţile, va distribui respectiv veniturile, le va completa, în măsura 
posibilităţilor sale, acesta va şti să-şi gestioneze cu mai mult succes în viitor propriile afaceri. Astfel, rolul 
familiei în formarea omului este unul primordial. In familie copilul va fi învăţat şi deprins: 

• să iubească, să compătimească, să uite de orgoliu şi să se dăruiască celor apropiaţi; 
• să păstreze anumite tradiţii; 
• să înţeleagă corect şi să respecte autoritatea părinţilor, care servesc drept model comportamental, 

respectând anumite reguli, manifestând autodisciplină, responsabilitate; 
• să-şi formeze un simţ sănătos al proprietăţii private, punând preţ pe muncă în calitate de izvor al 

tuturor bunurilor.  
Retrospectiva în istoria familiei denotă un raport de intercondiţionare între calitatea relaţiilor familiale 

şi gradul de organizare şi funcţionare a societăţii. Familia este considerată nu drept un grup independent, ci 
un subsistem al societăţii - "celula ei de bază". De la începuturi şi pană în prezent, familia rămâne a fi 
dependentă de societate în virtutea principiului conexiunii dintre sistem şi macrosistem. Prin familie 
indivizii se integrează în societate, familia constituind, în esenţă, temelia acesteia.  

 Calitatea familiei asigură progresul durabil al unei civilizaţii. Această concluzie este confirmată de 
studiul realizat de antropologul britanic John D. Unwin, care a cercetat peste 80 de civilizaţii dispărute pe 
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parcursul a 4 mii de ani, fiecare dintre acestea afirmându-se printr-un ansamblu de reguli conservatoare, 
celor cu referire la familie revenindu-le rolul de bază. Pe măsură ce familia era afectată de liberalizarea 
valorilor, ea pierdea statutul său de odinioară. Concomitent civilizaţia intra într-un declin ce îi accelera 
dispariţia.  

Fiecare dintre noi ajunge să fie membru al unei familii prin naştere, adopţie etc. In funcţie de 
circumstanţe familia noastră poate fi una permanentă sau temporară, mare sau mai mică, întrunind o singură 
sau mai multe generaţii, cu un singur sau cu ambii părinţi, locuind împreună sau separat, cu sau fără bunici 
etc. Fiecare familie moşteneşte o zestre materială şi spirituală pe care o păstrează, o consolidează şi o 
transmite generaţiilor descendente. Virtuţile şi viciile membrilor unei familii creează imaginea acesteia. 
Familiile cu tot ce le caracterizează formează comunitatea, îi oferă un colorit specific. Bunăstarea familiilor 
formează bunăstarea societăţii.  

 Deci, comunitatea unor familii sănătoase ne poate salva de sărăcie şi injustiţie, asigurînd perpetuarea 
civilizaţiei umane.  

 Familia are un rol deosebit în educarea caracterului fiecărui copil. Spre deosebire de temperament 
care se referă la însușiri puternic ancorate în ereditatea individului, caracterul vizeaza indeosebi 
suprastructura socio-morala a personalitatii, calitatea de fiinta sociala a omului. Formarea caracterului 
copilului este un proces continuu, de durată, care solicită multă pricepere, mult tact şi efort, implicînd 
respectarea unor condiţii fără de care e dificil a proiecta atingerea unui rezultat pozitiv: 

 1. Iubirea faţă de copil, exprimată prin trei atitudini (subordonate, fireşte, unui scop concret - 
confortul moral al acestuia): apropierea sufletească, încrederea, înţelegerea; 2. Răbdarea; 3. Încurajarea; 4. 
Exemplul.  

Deseori, din cele mai bune intenţii, unii părinţi ajung la efecte contrare celor dorite, deoarece folosesc 
un stil educativ greşit. Cele trei erori principale, care derivă din stilurile parentale şi conduc la efecte contrar 
aşteptărilor, sunt următoarele: 

 1. Asprimea exagerată (care-l determină pe copil să se închidă în sine sau să se revolte, ceea ce, în 
ambele cazuri, afectează negativ educaţia şi formarea caracterului).  

 2. Descurajarea şi umilirea (care-l demobilizează pe copil în plan intelectual, volitiv şi afectiv).  
 3. Lipsa explicaţiei morale şi a colaborării cu copilul (care afectează educarea şi manifestarea corectă 

a liberei voinţe).  
Important este ca părintele să nu suprime libera exprimare a voinţei copilului, ci să o încurajeze, să 

se sprijine pe ea, s-o orienteze moral. Un bun părinte face tot ce este mai bine pentru copilul său, răspunde 
tuturor necesităţilor lui, indiferent de faptul că locuieşte împreună cu acesta sau separat. Nevoile copilului, 
pe care un bun părinte e dator să le satisfacă, sunt următoarele: nevoi fizice de bază (adăpost şi căldură, 
hrană adecvată şi odihnă, îngrijire şi igienă, securitate fizică şi emoţională), afective (admiraţie şi tandreţe, 
atenţie şi observarea comportamentelor, aprobare, comunicare, colaborare), stimularea potenţialului 
înnăscut (încurajarea curiozităţii, imaginaţiei şi a creativităţii, asigurarea posibilităţilor de dezvoltare), 
responzabilizare, direcţionare şi control (disciplină şi ordine), independenţă etc.  

 După J. Pearce (Families and Friends, How to Help Your Children Enjoy Happy Relationships, 
Thorsons, 1991) formarea caracterului copilului este influenţată de trăsăturile pozitive şi negative proprii 
părinţilor lor.  

Trăsăturile pozitive caracteristice părinţilor sunt: căldura şi afecţiunea, stabilirea clară a limitelor, 
recunoaşterea promptă a nevoilor, acceptarea neajunsurilor, capacitatea de a fi previzibil, fermitatea, 
stabilitatea, respectarea individualităţii, recunoaşterea calităţilor.  

Trăsăturile negative tipice părinţilor sunt: răceala şi ostilitatea, îngrijirea insuficientă, indiferenţa faţă 
de nevoile copilului, neglijarea/respingerea, însuşirea de a fi imprevizibil, lipsa de respect, superioritatea.  

Un părinte bun reuşeşte să răspundă adecvat necesităţilor copilului său şi să-i cultive acestuia 
încrederea în forţele proprii, respectul de sine, autonomia şi responsabilitatea de la cea mai fragedă varstă. 
Se constată un raport stabil între stilul parental şi comportamentele sociale ale copilului. Astfel, stilul 
permisiv (control slab, responsabilităţi şi norme de conduită puţine) determină comportamente imprecise, 
agresive şi neascultare; cel autoritar (control puternic, susţinere slabă în activitatea copilului, impunându-
i-se acestuia reguli şi norme foarte rigide) - supunere, pasivitate, dependenţă, lipsă de iniţiativă şi respect 
de sine; cel autorizat (îmbină controlul sistematic cu sprijinul parental, explicând copilului motivele pentru 
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care e necesar să respecte anumite reguli, situaţiile în care acestea se aplică) - autonomie în gandire şi 
acţiune, curaj, raţiune, responsabilitate.  

 Indiferent de stilul educativ, părintele proiectează pentru copilul său anumite aspiraţii şi dorinţe pe 
care n-a reuşit, poate, personal să le realizeze în viaţă. Pentru fiecare părinte, copilul constituie un nou 
viitor. Fără a ţine cont de posibilităţile copilului, deseori părinţii îl consideră drept o şansă oferită de destin 
pentru a nu repeta propriile greşeli.  

 Majoritatea părinţilor preiau modelul educaţiei pe care au primit-o sau procedează exact invers, în 
cazul în care n-au fost mulţumiţi de experienţa propriilor părinţi, la fel procedând, de cele mai multe ori, și 
copiii lor.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

 PROFESOR STOICHICESCU LORENA 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,ION MINULESCU”, SLATINA 

 
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 

şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezvoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de 
politeţe. Dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos 
cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care 
ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se 
învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu 
va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu 
fără a putea să se adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să 
spună tuturor «tu»“.  

 Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne 
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in 
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.  

 De aceea, psihologii consideră că este esențial ca familia să petreacă cât mai mult timp împreună cu 
copilul şi prin asta înțelegem timp de calitate, în care copilul şi nevoile sale să fie in centrul atenției.  

 Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ ? Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care 
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială .  

 
Bibliografie 
Daniel Goleman - Inteligenta Emotionala, Ed Curtea Veche, Bucuresti 2008; 
Carole Hooven, John Gottman - Marital Coflict and Parenting: The Role of Negativity in Families 
Hooven, Katz and Gottman - The Family as a Meta-emotion Culture, 1994; 
Robert Emery - Family Violence, American Psychologist, 1989;

2382

 



IMPORTANȚA ȘI ROLUL CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

PROF. STOICHIȚESCU CAMELIA MONICA 
GRADINIȚA PN LUMEA COPIILOR, LUPENI, JUD. HUNEDOARA 

 
Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării 

personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze 
în mod creator realizările sociale.  

 Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului. Asadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile 
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. 
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre 
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare 
spre bine sau spre rău.  

Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de 
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre exemplu, dacă acesta 
aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o o faptă bună. Ultimii 
ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării personalității 
copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această influență este 
mai mare decât ne-am imaginat.  

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai 
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții. . Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii 
noștri copii. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul și se explice de fiecare dată 
hotărârile pe care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi prevenite acele conficte de 
mai târziu dintre voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării și supărării 
față de părinți și a împotrivirii lor față de orice autoritate. În primii ani de viață, este important ca părinții 
să dedice copiilor cât mai mult din timpul lor, să vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa 
copilul va fi permanent supravegheat și nu va fi lăsat în voia lui.  

De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu.  

Alteori e mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să 
stabilească limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în 
relația cu copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. 
Regulile și limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă 
adesea regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli 
însă împiedică dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi 
explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.  
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De o importanță deosebită este și faptul ca părintele să se gândească serios și la alte modalități cu 
mult mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau 
confiscarea unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit 
oferindu-i recompense ( o mângâiere pe cap, un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu copilul- 
a ridica degetul mare de la mână, ,,ceva bun” etc).  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin 
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în 
personalități armonios dezvoltatea, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și 
potențial creator.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi.  

Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur.  
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COLABORAREA GRADINIȚA-FAMILIE-SOCIETATE 
STUDIU DE SPECIALITATE- 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.: TITA IOZEFINA 

GRADINIȚA CU P. P. PHOENIX, CRAIOVA 
 
De multe ori, intrarea copiilor la grădiniță în grupa mică este resimțită, atât de către copii cât și de 

către părinți, ca o rupere care provoacă emoții, temeri și anxietate de ambele părți. Însă nu numai familia și 
copiii sunt afectați de noua situație, normală, de altfel, în demersul didactic. Educatoarele care îi preiau pe 
copii sunt zilnic „asediate” cu întrebări și cereri ale familiei, care exprimă dorința membrilor acesteia de a 
fi în continuare în controlul situației, ocrotitori, grija acestora, neîncrederea, uneori, marcată prin impulsul 
de a verifica toți factorii care acționează asupra copiilor lor: de la condiții materiale la modul în care 
personalul relaționează cu cei mici. Orice modificări în comportamentul copiilor, cu exceptia celor absolut 
pozitive, devin pentru părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de întrebare referitoare la 
influențele de la grădiniță.  

Pe de altă parte, cadrele didactice din grădiniță au nevoie oricum de sprijinul familiei copiilor – 
factorilor educționali – atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educativă pe care le 
antrenează instituțional, cât și de a găsi rezolvări concrete la necesități de diverse categorii: financiare, 
practic-aplicative, organizaționale ori logistice. Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui 
parteneriat real, activ-participativ, captivant și motivant, cu implicare susținută din partea familiei. Tocmai 
de aceea, noi, educatoarele concepem un program de parteneriat sau de consiliere și orientare a părinților, 
prin planificare, organizarea si desfășurarea unor acțiuni de implicare continua și valorificare a potențialului 
fiecărui părinte, atragerea lui în „viața grădiniței” și asumarea unor răspunderi/responsabilități comune la 
nivelul grupei din care face parte copilul său.  

Educația începe de la primele momente ale vieții și se continuă pe tot parcursul acesteia. Primul mediu 
cu care copilul intră în contact și care îi trasează primele direcții ale educației îl reprezintă familia. 
Achizițiile însușite de copil în primii ani de viață în cadrul familiei sunt fundamentale pentru dezvoltarea 
ulterioară a acestuia. Așa cum afirma A. S. Makarenko, unul dintre teoreticienii cei mai de seamă ai 
pedagogiei rusești, un inovator al timpurilor sale, ce a promovat încă din anii '20 principii democratice în 
teoria și practica educațională, ” Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o 
conduc și răspund de ea în fața societății, a fericirii lor și a vieții copiilor. ” Modelele de comportament 
oferite de părinți și membrii apropiați din familie, precum și climatul socio-afectiv în care se realizează 
aceste influențe educaționale reprezintă primul model social cu influență hotărâtoare asupra modului de 
comportare și relaționare al copiilor în societate.  

”Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se atașează un 
individ cât și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este cea care stabilește valorile cele 
mai fundamentale ale unei societăți. ” (Charles Colson) De aceea la intrarea în cadrul primului colectiv al 
copiilor - grădinița, strategiile educative fac apel la spriinul și colaborarea părinților în adaptarea 
preșcolarilor cu noul mediu social și educațional. Perioada preșcolară presupune achiziții psiho-
comportamentale fundamentale pentru adaptarea, integrarea și dezvoltarea copilului. În grădiniță se pun 
bazele parteneriatelor educaționale realizate în sprijinul dezvoltării societății prin prisma educației. 
Importanța participării familiei în educație ca partener activ este subliniată de necesitatea implicării 
părinților în diverse activități alături de cadrele didactice, pe lângă obișnuitele ore de consiliere.  

Copilul nu trebuie privit doar ca beneficiar al educației, ci și ca participant. Educația copiilor nu se 
poate realiza fără colaborarea dintre toți acei factori care la un moment dat intervin în viața, respectiv 
educația acestora. Copilul este astfel un produs social în care se reflectă valorile sociale. Acțiunea asupra 
copilului este mediată de familie, însă acumulează eforturile tuturor celorlalți factori. Comunitatea locală, 
școala, familia, grădinița reprezintă instituții ale educației prin intermediul cărora se cultivă 
responsabilizarea socială și se perpetuează valorile sociale.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

STRATICIUC DANIELA 
 
“Bunele maniere îți vor deschide uși pe care cea mai bună educație nu poate. ” 
Clarence Thomas 
 
 Ce înseamnă ”7 ani de acasă”? Răspunsul se referă la bunele maniere pe care le învățăm mai întâi 

acasă, alături de familie și apoi la școală și pe care le folosim în societate. Părinții se străduiesc încă din 
primii ani de viață ai copilului să îl învețe cuvinte respectoase și să îi atragă atenția în cazul unui 
comportament neadecvat, deoarece sunt conștienți că astfel își pot ajuta copilul să aibă un avantaj în toate 
situațiile profesionale și sociale în care va fi implicat. Un copil care are cei șapte ani de acasă este un copil 
politicos care știe cum să se poarte atunci când este în compania adulților sau a prietenilor săi, care are un 
set de valori de la care nu se abate și pe care le respectă.  

 Toți copii demonstrează în public ceea ce au învățat de la părinți, deoarece copii învață cel mai bine 
prin puterea exemplului și reprezintă oglinda familiei din care fac parte. Dacă părinții vorbesc frumos și se 
comportă adecvat, având grijă la ceea ce spun, dar mai ales la ceea ce fac, atunci și copii vor face la fel. 
Deci cei șapte ani de acasă presupun și însușirea unor abilități care să îl ajute pe viitorul adult să se adapteze 
normelor și cerințelor societății.  

 Într-o societate în care manierele nu mai sunt atât de rigide ca acum 100 de ani, este încă foarte 
important ca copilul să știe cum să vorbească și să reușească să înțeleagă normele și regulile nescrise ale 
comunității sau ale regiunii cu care intră în contact. Fără bune maniere societatea ar fi un dezastru plină de 
indivizi obraznici și nesimțiți care i-ar domina pe ceilalți.  

 Să dai dovadă că ai cei șapte ani de acasă este esențial în toate aspectele vieții dacă vrei să fi respectat 
și să reușești în viață. Când ai cei șapte ani de acasă ai multe beneficii: la locul de muncă o să câștigi 
respectul colegilor și al șefului, lucrul care îți poate aduce o promovare sau o creștere a salariului; dacă te 
porți frumos cu prietenii tăi, ei vor continua să te sune și să te includă în activitățile lor; dacă ești politicos 
în trafic și ai răbdare poți evita accidentele; dacă ai maniere față de cei din jur și ei vor face la fel față de 
tine, te vor invita din nou în mijlocul lor.  

 Proverbul, ce ție nu-ți place altuia nu face, este foarte adevărat atunci când vorbim despre oamenii 
care nu au cei șapte ani de acasă. Manierele sunt ca un bumerang, dacă ești nepoliticos și te porți urât cu 
cei din jurul tău și ei se vor purta la fel cu tine, excluzându-te din grupul lor și evitând să te întâlnească, 
dacă te porți frumos și alții se vor purta frumos, te vor aprecia și te vor respecta întotdeauna.  

 Ceea ce este foarte important să ținem minte este că manierele se pot învăța și se pot perfecționa tot 
timpul astfel încât acest comportament să devină ceva natural pentru noi și să ne dăm seama că acesta este 
lucrul corect pe care ar trebui să îl facem toți.  
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EDUCATIA IN FAMILIE 
CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 
 PROF. INV. PRIMAR STRATULAT MIHAELA-DITA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA BACIOIU 
 COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU 

 
,,...Fiii voştri, însă, trebuie să-nveţe 
Din copilărie încă, de la voi,  
Primele îndemnuri, primele poveţe,  
Dorul de lumină, scârba de noroi. ” 
(Nicolae Labiş – Dacă toate-acestea fi-vor învăţate) 
 
Tot mai des auzim (sau întâlnim, în diferite situaţii ocazionale) despre lipsa ,,celor şapte ani de acasă”. 

Dar cum putem ,,traduce” această expresie?! ,,Cei şapte ani de acasă” înseamnă ÎNVĂŢARE şi IMITAŢIE 
după modelul oferit de părinţi. Amprenta lăsată de părinţi asupra structurii şi profilului spiritual-moral al 
propriilor copii, asupra personalităţii lor, se menţine toată viaţa.  

 Această expresie atât de frecvent folosită, are ca idee de bază faptul că normele de conduită ale 
copilului se învaţă în familie, iar membrii ei au cea mai mare influenţă asupra lui. Acesta este mediul în 
care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, iar psihologii spun că educaţia din primii ani de 
acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“? Specialiştii spun că, până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă 
dezvoltate, în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, 
să se spele, să fie ordonat), un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un nivel rezonabil 
de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea 
posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.  

 În general, atunci când se vorbeşte despre cei şapte ani de acasă, se face referire la educaţia primită 
de la părinţi. În acest material, voi încerca să mă refer, oarecum, şi la cei şapte ani de ,,acasă” petrecuţi fără 
părinţi, alături de bunici sau alte rude. În comunitatea în care îmi desfăşor activitatea, numărul copiilor 
lăsaţi în grija bunicilor sau a altor membri ai familiei, a crescut alarmant. Părinţii sunt modele pe care copiii, 
de cele mai multe ori, le urmează. Ei imită ceea ce văd și aud în jurul lor. Fiind convins de puterea 
exemplului în familie, pedagogul John Locke spunea: ,,Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ce 
nu vreţi să imite”.  

 Ce se întâmplă atunci când părinţii lipsesc cu desăvârşire în această perioadă importantă de 
dezvoltare a copilului lor? Absenţa lor reprezintă o problemă stringentă. Părinţii pleacă spre meleaguri 
străine pentru a le oferi copiilor bunuri materiale sau pentru ,,binele” acestora, cum se motivează adesea, 
pentru o viaţă mai bună. Această credinţă (conform căreia o situaţie financiară şi materială foarte bună 
oferită copilului cu atâtea sacrificii, este mai mult decât suficientă) îi orbeşte, neputând zări adevăratele lor 
nevoi. Cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și 
bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. Copiii trebuie să fie lăudați și încurajați tot 
timpul. Trebuie iubiți şi îmbrăţişaţi. Ei au nevoie de afecţiunea şi dragostea lor, pe care nimeni şi nimic nu 
o vor înlocui vreodată. Educația primită în primii şapte ani depinde de relația afectivă dintre copil și părinți, 
specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite copilului. 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

 Un copil iubit, căruia i se arată dragostea, afecțiunea, care se dezvoltă într-o familie unită, în care 
părinții se iubesc reciproc și se respectă, crește armonios. Acest lucru permite copilului să se dezvolte, să 
aibă încredere în forțele proprii. Copilul iubit de părinți se simte protejat, puternic, sigur pe sine, dobândind 
astfel încredere, deschidere spre învățare și asumarea regulilor de comportament. Copilul care simte iubirea 
părinților este puternic, încrezător, se simte apreciat și acceptă în mod pozitiv regulile. Acesta, la vârste 
fragede, împrumută comportamentul părinților. Un copil care crește într-un mediu ostil (în care părinții nu 
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comunică sau comunică ineficient, nu se respectă, nu se iubesc, fiind dominaţi de anumite vicii), împrumută 
mai târziu același comportament, părându-i normal acest lucru. De aceea trebuie, suntem obligați, să 
acordăm o atenție deosebită comportamentului nostru, mediului social și familial in care copilul nostru se 
dezvoltă și se formează.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR STRATULAT MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COM. BANEASA JUD. GALAȚI 

 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă.  

 Dar educaţia primită în cei șapte de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului.  

 Pentru formare unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu 
părinţii. Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă 

încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi 
creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.  

 Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

 Potrivit psihologilor, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el 
înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine 
şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a 
lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, 
vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece 
copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo 
de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar 
jucăria cu alt copil.  

 La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit 
pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când 
mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este 
suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm 
să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, 
amânarea dorinţelor.  

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său (ignoră sau îmi acordă atenţie), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltăm mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Acum trebuie să îl încurajăm să se exprime, lăsîndu-l să termine ce are de spus şi 
să nu îi facem observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" 
sau prelegerile ţinute în public nu fac "decât să umilească şi să inhibe copilul. putem învăţa formulele de 
politeţe. Acum îl arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă 
prin imitaţie.  

 MODELE Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Prin lipsa celor şapte ani de acasă, oamenii etichetează pe aceia care se prezintă într-oformă 
nemodelată, aprecierile făcându-se asupra formei şi asupra fondului omenesc. În aceastăcategorie sunt 
introduşi cei neglijenţi în îmbrăcăminte, cei lipsiţi de atitudini politicoase, cei ce nu ştiu să se comporte 
adecvat la masă, adică cei stângaci sau dezordonaţi în obiceiuri. Încazurile acestea aprecierea este oarecum 
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greşită şi pur formală. În realitate trebuie consideraţi ca“lipsiţi de cei şapte ani de acasă” cei care în copilărie 
nu au progresat din punct de vedere psihic sau al comportării normale în viaţă, fără a constitui totuşi cazuri 
patologice. Educaţia trebuie să urmărească, pe lângă obiective, să facă din fiecare copil un adolescent 
politicos. Manierele bune sunt obţinute de copii în contactul zilnic cu membrii familiei. Ei imităceea ce văd 
şi aud. Nu se poate cere copiilor altă comportare decât cea observată la părinţii lor. Străduinţa de a face din 
copii nişte animale bine dresate nu este prea fericită. Utilizarea formelor de politeţe este strâns legată de 
obiceiurile părinţilor. Este o greşeală ca un tată să oblige copiii să spună după masă “Mulţumesc!” fără ca 
el la rândul lui să constituie un exemplu în acest sens. Obligaţia bunelor maniere la copii nu trebuie să fie 
legată de observaţii aspre sau să fie o consecinţă a unor discuţii sau rugăminţi repetate. Copilul va mânca 
corect dacă va vedea şi la părinţi supunere faţă de aceste reguli.  

 Copiii trebuie să înveţe că toate comportamentele noastre au consecinţe asupra celorlalţi şi de aceea 
pe unele dintre ele le modificăm. În cadrul interacţiunilor sociale (copii-adulţi, copii-copii), copiii îşi 
dezvoltă anumite abilităţi de relaţionare şi învaţă noi comportamente. Ei au nevoie permanentă de ghidare 
din partea adulţilor în ceea ce priveşte recunoaşterea şi respectarea regulilor de comportament în diferite 
situaţii sociale. Regulile au rolul de a preveni apariţia unor probleme de comportament. Focalizarea pe ceea 
ce face bine copilul este mult mai eficientă în dobândirea comportamentelor sociale adecvate şi în 
estomparea comportamentelor problematice, decât utilizarea pedepselor.  

 Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 
 - deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea 

trăirilor, sentimentelor si emoţiilor atât pozitive, cât şi negative - bune maniere şi comportament - limbaj 
corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire) - modul de a 
relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu 
primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, etc) 

- consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în realizarea unei sarcini 
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.  

 Eu cred că se acorda mult prea multă importanta unui concept ce dateaza din străbuni. In primul rand, 
termenul e expirat...se consideră că până la 7 ani copilul stătea acasă, eventual cu mama, iar la 7 ani pleca 
la scoală, se desprindea de familie. Ceea ce acum nu mai este cazul. De la 3 ani e la gradinita și de la 6 la 
scoala.  

 Cert este ca educația trebuie să existe, doar că fiecare copil are ritmul său de evolutie, iar 
obligativitatea a devenit nițel deșueta, așa ca la 7 ani unii copii sunt de pus în rama iar alții...mai puțin. Cred 
însă că nu trebuie sa mai facem comparații la varsta de 7 ani.  

,,Cei șapte ani de acasă reprezintă pașaportul, care te însoțește, oriunde mergi în viață”.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
REFERAT 

 
STRECHE IONELA IZABELA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Cei 7 ani de acasa: norme si valori esentiale pentru succesul viitorului copilului  
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie.  
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Cei 7 ani de acasa si comportamentul copilul 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

2 scenarii posibile 
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 

copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”.  

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  
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 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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ANXIETATEA DE SEPARARE LA PREŞCOLARI 
 

PSIHOLOG STREIAN DIANA 
CJRAE TIMIŞ-GRĂDINIŢA PP. NR. 22, 33, TIMIŞOARA 

 
Tulburările de anxietate reprezintă cele mai frecvente probleme de sănătate mentală la copii, cu 

consecinţe negative, asupra stării acestora de bine.  
Anxietatea este definită ca un proces cognitiv-afectiv în care persoana nu poate nici preciza, nici 

controla evenimentele de viaţă cu potenţial negativ care o afectează (Barlow, apud Nuţ, S., 2003).  
Anxietatea este trăită ca o stare de nelinişte, cu privire la propria capacitate de a face faţă unor 

ameninţări. Ea se caracterizează prin hipervigilenţă, care induce creşterea nivelului activării fiziologice, 
determinând conştientizarea valenţelor negative ale stimulilor ambientali.  

Se face o distincţie între termenul de anxietate şi frică. Anxietatea reprezintă reacţia la o ameninţare 
percepută, nu neaparat reală, iar frica este o reacţie intensă pe care o manifestăm în faţa unei ameninţări 
reale, imediate.  

Anxietatea este o tulburare care apare ca rezultat al interacţiunii dintre: 
 - vulnerabilitatea biologică a copilului (temperamentul cu risc pentru anxietate se caracterizează prin 

afectivitate negativă, abilitate scăzută de control atenţional şi emoţional, inhibiţie comportamentală); 
 - vulnerabilitatea psihologică, învăţată din familie şi din contextul de viaţă al copilului (ataşamentul, 

percepţia controlului – credinţa că cineva poate să controleze evenimentele interne şi externe) 
- evenimentele stresante de viaţă (din familie, comunitate – deces, divorţ, catastrofe naturale, etc. ) 
La copiii, efectele anxietăţii pot fi observate la nivelul proceselor mentale, la nivel fizic, dar şi la 

nivelul comportamentului.  
Copiii anxioşi au gânduri îndreptate pe un anumit pericol sau ameninţare (de exemplu, sunt îngrijoraţi 

că părinţii îi vor lăsa la grădiniţă sau vor păţi ceva rău, etc. ) 
La nivel fizic, copilul anxios este încordat, prezintă modificări diverse - ritm crescut al bătăilor inimii 

şi al respiraţiei, stări de greaţă, dureri abdominale, etc.  
În ceea ce priveşte comportamentul copiiilor cu anxietate putem remarca un comportament evitant, 

nelinişte, plâns, tremur, etc.  
Intensitatea anxietăţii este diferită de la un copil la altul, unor preşcolari le este teamă doar de anumite 

lucruri, în timp ce alţii prezintă anxietate în mai multe domenii.  
Anxietatea de separare este des întâlnită în mediul preşcolar şi se manifestă printr-un sentiment de 

frică a copilului, care apare în momentul în care se află în situaţii nefamiliare și în care nu-i sunt alături 
persoanele cu care se simte în siguranţă (de regulă, mama).  

Sentimentul de teama a copilului în situaţii nefamiliare este firesc până la vârsta de 2 ani, dupa aceea 
copiii ar trebui să se obişnuiască cu situaţiile şi persoanele noi, iar frica de separare să se manifesta mai 
puţin. Conform statisticilor, anxietatea de separare este prezentă la 4-5% dintre copiii cu vârste cuprinse 
între 5-7 ani şi la 2% la cei cu vârsta cuprinsă între 11-13 ani.  

În ceea ce priveşte cauzele anxietăţii de separare se pot identifica atât cauze genetice, (predispoziţii 
temperamentale care favorizează tendinţa copilului de a se retrage în situaţii nefamiliare sau când 
interacţionează cu persoane noi), cât şi cauze care ţin de mediu (copiii care nu au fost obişnuiţi cu absenţa 
părinţilor trăiesc stări de anxietate mai intensă în situaţii de separare; hiperprotecţia părinţilor determină un 
comportament de dependenţă a copiilor faţă de aceştia, astfel încât în situaţii nefamiliare copiii nu ştiu cum 
să se comporte; factorii de stres (divorţ, conflicte între părinţi, începutul grădiniţei) pot reprezenta un 
context care să favorizeze manifestarea anxietăţii de separare.  

Copiii cu anxietate de separare prezintă îngrijorări excesive privind potenţialele vătămări ale propriei 
persoane sau ale persoanei de referinţă, coşmaruri cu tematica separării, simptome somatice (dureri de cap, 
vărsături, dureri abdominale, diaree), comportamente de evitare (refuzul de a merge la grădiniţă, de a sta 
singur, de a dormi singur, de a se juca singur, de a merge la petreceri sau evenimente sociale cu alţi copii 
în afara casei), reacţii la separarea de părinţi (crize de plâns excesiv, rugăminţi, ţipăt, reacţii de furie intensă, 
cu scopul de a evita situaţiile percepute ca fiind ameninţătoare, tendinţa de a sta tot timpul în preajma 
părinţilor).  
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La vârsta preşcolară, anxietatea de separare se manifestă în general în situaţiile în care copilul se 
desparte de părinţi pentru a merge la grădiniţă.  

Anxietatea de separare este asociată cu reacţii emoţionale extrem de intense, care au loc atunci când 
copilul se gândeşte la situaţia respectivă, dar şi în momentul în care se produce separarea. Aceste reacţii de 
teamă intensă afectează capacitatea copiilor de a-şi face prieteni şi sunt responsabile în unele cazuri de lipsa 
capacităţii de a se concentra la activităţile instructiv-educative sau de joc.  

În cazul în care aceste manifestări se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, iar intensitatea 
reacţiilor emoţionale este la fel de intensă ca la început, este recomandabilă consultarea unui specialist.  

În astfel de situaţii implicarea părintelui este esenţială, acesta are rolul de a găsi mijloace de a reduce 
reacţiile de teamă a copilului, de a-l ajuta pe copil să tolereze situaţiile de separare, de a-l învăţa diverse 
strategii de gestionarea a situaţiilor de separare şi de a-l încuraja în dezvoltarea autonomiei şi siguranţei de 
sine. Astfel, părintele poate realiza alături de copil o serie de activităţi care urmăresc dobândirea unor 
abilităţi necesare gestionării situaţiilor de separare.  

Părintele poate crea un ritual de plecare pe care să îl aplice în situaţiile în care se separă de copil. 
Astfel, părintele îi spune copilului unde va merge, că va veni înapoi în câteva ore, îl va îmbrăţişa şi apoi va 
pleca. De asemenea în cazul părinţilor hiperprotectori care le-au creat copiilor un comportament de 
dependenţă este recomandat ca aceştia să-ţi petreacă ore şi cu buncii.  

Utilizarea recompenselor atunci când copilul dă dovadă de un comportament curajos în situaţii de 
anxietate creşte probabilitatea ca aceste comportamente să se producă din nou, de aceea părintele trebuie 
să identifice orice comportament curajos şi să-l scoată în evidenţă.  

Părintele poate utiliza atât recompense materiale (dulciuri, jucării, etc. ) cât şi pe cele non-materiale 
(laudele, acordarea atenţiei parentale, etc. ). În cazul copiilor anxioşi utilizarea recompenselor non-
materiale au rolul de a dezvolta sentimentul siguranţei şi a încrederii în sine.  

Este indicat ca părintele să discute cu copilul despre lucrurile care îi generează anxietate şi să îşi 
exprime empatia şi înţelegerea. Copiii au nevoia să fie ascultaţi, înţeleşi şi încurajaţi să depăşească starea 
de teamă şi să găsească soluţii constructive pentru a gestiona situaţiile care le provoacă teamă.  
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1. Ronald M. Rapee &colab. (2009). Cum să vă ajutaţi copilul cu probleme de anxietate. Cluj-
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2396

 



 CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR STRETEA LAVINIA MARIA 
 ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 POIANA 

 
 Când ne gândim la expresia”cei 7 ani de acasă”, ar trebui să ne gândim în primul rând la formarea 

caracterului. Caracterul vizează îndeosebi structura socio- morală a personalităţii, calitatea de fiinţă socială 
a omului. Etimologic, termenul de caracter provine din greaca veche şi înseamnă tipar, pecete, iar cu referire 
la om, sisteme de trasături, stil de viaţă. Spre deosebire de trăsăturile de temperament care sunt înnăscute, 
trăsăturile de caracter sunt dobândite sub influienţa modelelor culturale de comportament şi a sistemelor de 
valori pe care le propune societatea. În formarea caracterului se utilizează atât metode directe, care include 
utilizarea pedepselor şi a recompenselor, cât şi metode indirecte, ce au la bază mecanismele învăţării 
sociale, ale sugestiei bazate pe comunicare interpersonală, intergrupală, pe imitaţie, pe modelare, pe 
exemple; acest tip de metode se remarcă prin explorarea valenţelor formative ale grupului, ale relaţiilor 
intergrupale pe care grupul le presupune.  

 Unii pihologi sustin idea, că copilul la naştere vine cu idei înnăcute, în timp ce alţi psihologi susţin 
că la naştere intelectul este o “tabula rasa”, o "foaie albă, fără nici un fel de semne pe ea" şi căruia doar 
experienţa îi poate furniza idei.  

 Pornind de la această idee, este foarte important mediul în care copilul îşi începe viaţa. Fără îndoială, 
procesul dezvoltării personalitaţii copilului începe în mediul familial, mediu care este simultan social, 
cultural afectiv. El influienţează dezvoltarea psihică în mod decisiv în primii ani de viaţă ai copilului. 
Mediul familial este prin excelenţă un mediu afectiv şi educativ.  

 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

 Deci, rolul părinților este esențial în primii ani de viaţă a copilului, pentru că ei sunt cei care pun 
baza sistemului de norme și valori pe care adultul de mâine îsi va clădi propria sa viață. Părintele este cel 
care caută soluții pentru disconfortul copilului, oferindu-i acestuia sprijin în rezolvarea situațiilor variate de 
viață. În familie, copilul învață și iși exploatează potențialul natural de dezvoltare numai dacă are un model 
bun de urmat, dacă se simte iubit, dacă își exprimă curiozitatea și sentimentele fără teama de a greși sau de 
a fi oprit .  

Principalele elemente care intră în înţelegerea expresiei „cei 7 ani de acasă” sau “un copil bine 
crescut” sunt: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil care are „ cei 7 ani de acasă” ştie să răspundă la întrebări şi 
să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil care are „ cei 
7 ani de acasă” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice 
vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  
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 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil care are „ cei 7 ani de acasă” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, 
defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – 
în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe 
cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând., iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

ÎNV. SUCIU ANGELICA 
 
 Așa cum spunea Valeria Mahok despre cei șapte ani de – acasă că Diploma celor șapte ani de-acasă 

ai copilului exprimă calificativul părinților această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate 
majoră: de noi, părinţii, depinde ca adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani 
ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un 
standard general. Ea are forma pe care noi, părinţii, i-o dăm.  

Încă din primii ani de viaţă, copilul învață de la părinți tot ceea ce înseamnă respect, mai ales dacă 
este învățat să folosească des cuvintele precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă scuzaţi“ ș.a.ș.m.d.  

Dar în tot acest proces pe care viitorul adult îl parcurge, puterea exemplului este cea care primează. 
Părintele este cel care va fi copiat în primul rând de copil, aceste este primul exemplu pentru copil. 
Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri de bun-simţ i se vor părea normale şi îi vor 
completa personalitatea.  

Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să 
salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, copilul îşi va da singur seama că bunele maniere îl 
ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia 
celorlalţi dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau își însoţeşte părinții la un 
eveniment important.  

Regulile de politeţe pe care cel mic trebuie să le stăpânească sunt legate inclusiv de mesele în familie. 
În acele momente, petrecute în familie, e de datoria părinților să explice copilului regulile care stau la baza 
unui comportament civilizat, care respectă codul bunelor maniere, (că nu este frumos să stea cu coatele pe 
masă, pentru a nu-i deranja pe cei de lângă el, că nu este o privelişte prea plăcută atunci când mănâncă cu 
gura deschisă, că nu este politicos să se joace cu alimentele şi să le arunce în toate direcţiile şi că nu e nevoie 
să bată cu tacâmurile de nerăbdare, oricât de foame i-ar fi în acea clipă).  

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate.  

Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate că îi 
pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu este 
vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.  

Specialiștii sunt de părere că părinții implicați în educația micuților vor primi din partea acestora 
rezultate satisfăcătoare și o atitudine pozitivă în ceea ce privește procesul educațional. Pentru a iniția acest 
proces și mai ales pentru a menține viu acest proces, părinții trebuie să fie foarte atenți la comportamentele 
copiilor și să intervină încă de la bun început în educarea acestora.  

Dacă cei şapte ani de acasă sunt compromişi, drumurile vieţii vor avea numai bolovani şi pietriş. 
(Valeria Mahok) 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ – UN START ÎN EDUCAŢIE 
 

PROF. ȊNV. PRIMAR SUCIU CLAUDIA ADELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” TARNAVENI 

 
 „Cei 7 ani de acasă rteprezintă paşaportul care te însoţeşte oriunde mergi în viaţă!”  
 Când vorbim de cei 7 ani de acasă, vorbim de fapt de educaţia pe care un copil o primeşte de la 

părinţii săi, în familie, de formarea personalităţii şi comportamentul copilului până începe şcoala. Nu 
trebuie să omitem că primii educatori ai copiilor sunt chiar părinţii. Rolul pe care aceştia îl au este unul 
măreţ, dar în egală măsură, este şi cel mai greu.  

Părinţii sunt primele modele din viaţa copiilor, ei fiind responsabili de bazele educaţiei. Cu toţii ştim 
că în prima perioadă a „celor 7 ani”, copiii tind să imite ceea ce văd în în jurul lor, astfel că orice activitate 
a părinţilor sau a persoanelor din jurul lor îşi pune amprenta asupra comportamentului lor. Apoi, copilul 
începe să dea dovadă de independenţă, îşi dezvoltă autonomia prin diverse reacţii, unele mai bune, altele 
mai puţin bune. Părinţii sunt cei care trebuie să gestioneze cu grijă aceste situaţii, în aşa fel încât copilul să 
preia doar elementele corecte, care îl vor ajuta să devină un om unic şi independent.  

Încă din primii ani de viaţă, copiii învaţă de la părinţi ce înseamnă respectul. Ei învaţă să folosească 
cuvintele magice: „Mulţumesc!”, „Te rog!”, „Scuză-mă!”, să salute şi să se comporte cuviincios atât cu 
persoanele de vârsta lor cât şi cu adulţii. Dacă la o vârstă fragedă, aceste lucruri li se vor părea ceva deosebit, 
atunci când vor fi mai mari, totul va deveni normalitate, completându-le personalitatea şi ajutându-l să se 
integreze în viaţa socială cu mai multă uşurinţă. Copiii sunt foarte diferiţi. Ei pot fi timizi, izolaţi, stingheri 
sau deopotrivă gălogioşi, curioşi, deschişi, voinici sau delicaţi, vorbăreţi sau tăcuţi, dar ceea ce e sigur e că 
ei reprezintă imaginea vie a educaţiei primite acasă.  

Pentru a oferi copiilor un exemplu pozitiv de comportament, este foarte important ca în familie să 
existe o atmosferă plăcută, echilibrată, iar relaţia dintre părinţi să fie una armonioasă, bazată pe dragoste, 
înţelegere. Părinţii trebuie să facă în aşa fel încât să petreacă cât mai mult timp cu copiii. Ei sunt cei care 
stabilesc, pe baza unui anumit program zilnic necesar unei dezvoltării fizice sănătoase, alimentaţia necesară, 
activităţile la care să participe, plimbările în aer liber, ora de culcare şi multe altele. Participarea activă a 
părinţilor la bucuriile copiilor, dar şi la necazurile lor, le dau linişte şi siguranţă.  

În prezent, copiii fiind incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste fragede, de la doi ani 
jumate- trei ani, suntem tentaţi să zicem că „cei 7 ani de acasă” nu mai există, însă ideea de bază a acestei 
expreii, rămâne, normele de conduită învăţându-se în familie.  
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ROLUL COPILARIEI ȘI A MEDIULUI SOCIAL 
IN DEZVOLTAREA ARMONIOASA A COPILULUI 

 
SUCIU ELENA MIHAELA 

GRĂDINIȚA VOINICEL, TOPLIȚA 
 
 Copilăria joacă un rol extrem de important pentru tot parcursul vieții unui individ. Nu este de mirare 

de ce acest subiect a devenit atât de important în psihologie, sociologie și educație.  
 Experții se concentrează nu doar pe numeroasele influențe care contribuie la dezvoltarea normală a 

copilului, dar și pe diverși factori care ar putea genera probleme psihologice în timpul copilăriei. Stima de 
sine, școala, părinții, presiunile sociale și alte subiecte prezintă un interes extraordinar pentru psihologii 
care se străduiesc să-i ajute pe copii să se dezvolte în moduri sănătoase și adecvate.  

 Copilul de azi va deveni adultul de mâine. Dezvoltarea emoțională, socială și fizică a copiilor are un 
efect direct asupra adulților în care aceștia se vor transforma.  

Astfel, înțelegerea nevoii de a investi în dezvoltarea copiilor de la vârste fragede este foarte 
importantă pentru ca evoluția lor emoțională să fie armonioasă și să conducă la adulți echilibrați, împliniți, 
fără derapaje emoționale majore.  

 Cercetările neurologice arată că primii ani joacă un rol cheie în dezvoltarea creierului copiilor. 
Bebelușii încep să afle despre lumea din jurul lor încă din perioada prenatală și continuă să o facă, în mod 
accelerat, după naștere. Experiențele timpurii ale copiilor – legăturile pe care le formează cu părinții și 
primele lor experiențe de învățare – influențează puternic și decisiv dezvoltarea lor ulterioară.  

 De fapt, un părinte învață să-și cunoască și să-și asculte copilul, să-i înțeleagă nevoile și să i le 
îndeplinească fără vreo umbră de îndoială sau de perspectivă negativă (copilul nu va fi considerat drept 
răsfățat sau egoist sau manipulator). Astfel, el știe că îți ajută copilul să îți împlinească potențialul în 
întregime și nu că îl răsfață. Iar o nevoie împlinită nu va mai reveni ca o cerere în repetate rânduri.  

 Ce se întâmplă când un părinte ignoră nevoile emoționale mai ridicate ale copilului său, comunicate 
prin mult plâns și aparenta stare de nemulțumire? Aceste nevoi nu vor dispărea; ele vor iesi la suprafață 
ulterior, fie în perioada copilariei, fie la maturitate. "Copiii care sunt «antrenați» să nu-și exprime ci, din 
contră, să își reprime nevoile și dorințele sufletești pot părea drept «docili», «ascultatori», «buni». Dar pot 
deveni în contrapartida, de asemenea, și depresivi, introvertiți, care se închid în sine și care vor deveni copii 
ce nu vor fi capabili niciodată să-și «strige» nevoile cu voce tare; sau chiar vor deveni adulți cu nevoi 
emoționale veșnic ridicate, prea mari și dificil de împlinit de către alți semeni ai lor, evoluând în adulți 
nefericiți", spune în cartea sa dr. Sears.  

 Relațiile cu colegii și adulții au efect asupra modului în care copiii gândesc, învață și se dezvoltă. 
Familiile, școlile, prietenii și colegii reprezintă o parte importantă a contextului social al copilului.  

 Cultura pe care o „respiră” copilul contribuie relevant cu un set de valori, cu obiceiuri, ipoteze 
comune și moduri de raportare la viață. Acestea îi influențează dezvoltarea pe tot parcursul vieții. Cultura 
joacă un rol important în modul în care copiii relaționează cu părinții lor, în tipul de educație pe care o 
primesc și în tipul de îngrijire care le este asigurată.  

 Clasa socială poate juca (și adesea o face) un rol major în dezvoltarea copilului. Situația social-
economică se bazează pe o serie de factori precum nivelul de educație, nivelul veniturilor, locurile de 
muncă, condițiile de locuit. Copiii crescuți în gospodării cu un statut socio-economic ridicat au tendința de 
a avea un acces mai larg și mai rapid la oportunități. Cei din gospodăriile cu statut socio-economic scăzut 
pot avea acces mai restrâns la astfel de șanse, cum ar fi îngrijirea sănătății, nutriția de calitate și educația. 
Astfel de factori pot avea un impact major asupra psihologiei copilului.  

 Este esențial pentru un copil să își dezvolte curiozitatea și încrederea în sine, să exploreze, să își 
asume riscuri, să „cadă” și să se „ridice”, deoarece dezvoltarea emoțională, socială și fizică sănătoase din 
timpul copilăriei influențează puternic evoluția generală ulterioară.  
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CEI 7 ANI DE ACASA ȘI COMPORTAMENTUL COPILULUI 
 

PROF. ȘUHANI RODICA 
G. P. N. „LUMEA COPILARIEI„GURA HUMORULUI 

 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

1. Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 2. Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

3. Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

4. Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

5. Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

6. Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

7. Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

PROF. ȘUICA MARINELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „SF. NICOLAE” SECTOR 1, BUCUREȘTI  

 
Educația copiilor constituie un proces complex și de lungă durată care angajează toți factorii educativi 

– familie și scoală.  
Influența pe care o exercită familia asupra copiilor este multilaterală și deosebit de adâncă. O mare 

parte dintre cunoștințele, deprinderile igienice și obișnuințele de comportare morală elevul le datorează 
educației primite în familie. Adesea urmele acestei educații rămân pentru întreaga viață. Familia este cea 
dintâi școală a copilului și contribuția pe care o aduce ea la educația acestuia poate favoriza sau îngreuia 
acțiunea educativă a școlii.  

Familia se preocupă de educația copilului sub toate aspectele.  
Importantă este contribuția familiei la dezvoltarea intelectuală a copiilor . În familie ei își însușesc 

limbajul, instrument de seamă pentru dobândirea unor cunoștințe noi, pentru dezvoltarea gândirii. Volumul 
și precizia vocabularului, corectitudinea exprimării copilului depind de grija pe care o depun părinții în 
această direcție. Foarte multe percepții și reprezentări despre realitatea înconjurătoare se dobândesc în 
familie. Familia corectează expresiile greșite în vorbirea copiilor, dezvoltă spiritul lor de observație, 
îndrumându-i cum să observe, le atrage atenția asupra observațiilor inexacte, înlocuiește treptat cunoștințele 
eronate cu altele corecte. Multe familii se preocupă să dea copiilor explicații științifice asupra obiectelor și 
fenomenelor din natură, la nivelul lor de înțelegere.  

Este de asemenea cunoscută grija pe care o dau părinții pentru a dezvolta atenția, memoria, gândirea 
copiilor, exersând aceste procese psihice și îndrumând desfășurarea lor.  

Rolul familiei în educația morală a copiilor este imens. În cadrul ei, până la intrarea copilului în 
școală, se formează numeroase deprinderi de comportare morala, desemnate de obicei prin expresia ,,cei 
șapte ani de-acasă’’. Respectul, politețea, cinstea, decența sunt trăsături la a căror formare familia are o 
contribuție importantă. În familie, copii își însușesc nu numai deprinderi de comportare corectă, ci și noțiuni 
morale, își formează sentimente morale. Familia transmite copiilor noțiuni elementare după care se 
apreciază corect comportarea personală și a semenilor: ce este bine, ce este rău, ce este drept, ce este 
nedrept, ce este frumos, ce este urât în comportare.  

Familia cultivă la copii dragostea față de muncă și le formează cele dintâi deprinderi de muncă. În 
familie, copilul se obișnuiește cu viața de colectiv. Învață să subordoneze interesele personale intereselor 
grupului familial, să muncească alături de parinți și frați, să-i ajute pe aceștia la muncă și să le ceară ajutorul. 
Tot în familie el este îndrumat să arecieze tot ceea ce este frumos, să-și însușească frumosul și să-l practice.  

Nu există domenii ale educației copilului în care familia să nu-și spună cuvântul.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

PROF. SUICI RAMONA DORINA, G. PP. FAGET 
 PROF. OPRIȚECU CRISTINA, G. P. P. FAGET 

 
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți. Dar, oare, toți 

știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?Care sunt ingredientele care ne asigură 
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură 
succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.  

Vorbind despre sănătate, iată ce spun unele din studiile recente.  
Sociologul medical Aaron Antonovsky, după ce a desfășurat mai multe studii privind caracteristicile 

personalităţii care ne ajută să rămânem sănătoși, a tras concluzia că cel mai important este simţul coerenţei 
sinelui, fiind cel care asigură starea de sănătate. Acest simț al coerenței are trei componente principale: 
comprehensiunea (înțelegerea), controlabilitatea şi semnificaţia.  

Când avem o imagine a unei lumi comprehensibile, o percepem ca pe ceva care are sens, având o 
anumită structură şi un anumit nivel de predictibilitate. Când credem că lumea poate fi controlabilă, ne 
simţim capabili să răspundem în cea mai mare măsură cerinţelor vieţii, având încredere că, într-un mod sau 
altul o să ne descurcăm în circumstanţele date. Semnificaţia pe care o dăm unei situaţii nu afectează numai 
modul în care răspundem emoţional acelei situaţii ci afectează şi răspunsul psihologic, de asemenea. Când 
avem un puternic simţ al coerenţei, avem tendinţa de a vedea provocările ca oportunităţi, în loc de 
ameninţări, fapt care minimizează efectele stresului.  

Reţelele sociale din care facem parte, prietenii pe care îi avem, relaţiile de la locul de muncă, relaţiile 
cu părinţii, mariajul, relaţia cu proprii noştri copii pot spune foarte multe despre cât de fericiţi suntem sau 
putem fi.  

Deci, pentru a fi sănătoşi, avem nevoie de simţul coerenţei sinelui şi de fericire.  
Să vedem în ce măsură mediul social de azi poate asigura aceste două elemente de bază pentru copiii 

noștri.  
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi 

modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de 
bază şi o serie modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se 
construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie 
şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni 
unice cu care se naşte fiecare din noi.  

Pentru a face o comparaţie plastică, putem spune că omul este un vehicul-unicat, aflat la început în 
perioada de construcţie şi testare, urmând apoi sa fie lansat într-o cursă lungă şi complexă, având mai multe 
„porturi de escală” şi mai multe sarcini de îndeplinit, care, în general, concură la îndeplinirea unei misiuni 
mai mari, importantă şi pentru om şi pentru societate. Atât perioada de construcţie cât şi cursa în sine şi 
împlinirea fiecărei misiuni trebuie să îi aducă omului împlinire şi fericire. Altfel, aşa cum au arătat 
cercetările, apar dezechilibrul şi bolile.  

Elementele din mediul social care intervin în perioada copilăriei, perioada de „dezvoltare şi 
testare” – Familia 

În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi 
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, 
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată 
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste. Familia este unul din cele mai importante elemente 
sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 
iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, 
simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare 
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şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează 
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.  

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.  

Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, 
soarele) pentru bunăstarea organismului.  

Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor 
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are 
un rol important şi în dezvoltarea activă a emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, 
adaptare şi emancipare relativă.  

Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de 
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii 
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu 
corespunde acestui model ideal.  

Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de 
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de 
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii) 
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de 
timp, superficialitate etc. ): 

În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea 
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se 
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.  

În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi 
însuşeşte limbajul.  

Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de 
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi 
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc. ).  

Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să 
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul 
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.  

Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada 
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, 
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să 
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.  

La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de 
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să 
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.  

În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a 
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii 
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.  

Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare 
de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă cerinţelor.  

Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare.  
Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală 

cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie 
şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme, 
inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.  
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Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 
Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  

Primii patru ani de viaţă acoperă o perioadă în care creierul copilului ajunge cam la două treimi din 
dimensiunea sa la vârsta maturităţii şi evoluează în complexitate mai mult ca oricând.  

Anumite cunoştinţe se fixează acum mai bine decât ulterior, este perioada propice dobândirii 
cunoştinţelor emoţionale. De aceea, tot în această perioadă, stresul puternic poate afecta capacitatea de 
învăţare a creierului, deci poate dăuna dezvoltării intelectului.  

Un copil care nu se poate concentra, care e mai degrabă suspicios decât încrezător, care este trist sau 
furios în loc să fie optimist, care este mai degrabă distrugător decât respectuos sau care este copleşit de 
anxietate, preocupat de fantezii înspăimântătoare şi care, în general, se simte profund nefericit, un asemenea 
copil are puţine posibilităţi în viaţă, puţine şanse de a se dezvolta şi evolua pe măsura cerinţelor sau 
aşteptărilor sale. (Despre Educaţie în copilărie, F. Dolto). Cu alte cuvinte, putem spune că pierde startul 
corect în viaţă şi cu greu va putea recupera acest handicap.  

Familia are un rol deosebit de important în dezvoltarea copilului, nu numai în primii ani de viaţă, ci 
şi pe parcursul întregii perioade şcolare, până la intrarea în viaţa adultă. Există mulţi factori care pot conduce 
la apariţia unor probleme în dezvoltarea armonioasă a copilului şi, din nefericire, nu toate familiile pot fi 
considerate un mediu propice pentru creşterea unui copil.  

Dacă între membrii unei familii nu există relaţii de înţelegere, respect, întrajutorare, dacă membrii 
familiei (nucleare sau lărgite) nu trăiesc în armonie, nu duc o viaţă cinstită, onestă, dacă opiniile celor doi 
părinţi, şi ale celorlalte persoane care au în grijă copilul, referitoare la educaţia copilului nu sunt 
convergente, dacă unul sau ambii părinţi nu constituie un bun exemplu, dezvoltarea copilului are de suferit.  

Lipsa interesului sau concepţiile învechite despre modul de educaţie al copiilor, lipsa sau excesul de 
autoritate, lipsa dragostei sau a manifestării corecte a afecţiunii faţă de copil, fenomenele de violenţă în 
familie, situaţiile conflictuale, divorţurile din ce în ce mai frecvente şi multe alte disfuncţii apărute în cadrul 
familial pot duce la apariţia unor probleme în dezvoltarea copilului şi constituie una din cauzele incidenţei 
crescute a îmbolnăvirilor şi accidentelor în rândul copiilor.  

Din nefericire, în condiţiile societăţii moderne, atât datorită presiunilor economice, evoluţiei 
tehnologiei cât şi modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulţi părinţi „rămân corigenţi” la 
capitolul dezvoltării armonioase a copiilor, transferând apoi, uneori în întregime, această responsabilitate 
sistemului educativ – grădiniţei, şcolii.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR ȘULUMAN IONELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAIA MARE  

 
„Simţămintele de valoare pot înflori numai într-o atmosferă în care fiecare este apreciat, greşelile sunt 

iertate, comunicarea este deschisă şi regulile sunt flexibile – genul de atmosferă care se găseşte într-o 
familie dedicată“. – Virginia Sătic 

Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 
devine practic ființă socială. De aceea rolul familiei este covârșitor în perpetuarea valorilor sociale și umane. 
Totuși, realitatea socio-economică a timpurilor pe care le trăim, alienarea individului în societate, 
destrămarea atât de multor familii, copii lăsați în urmă pentru un trai mai bun, toate acestea ne obligă la 
introspecție, la nevoia de reafirmare a valorilor, la revenirea la morala creștină și la credința simplă 
strămoșească. Familia este biserica lui Dumnezeu, locul unde copiii trebuie să guste pacea, blândețea, 
liniștea, bucuria de a fi, nevoia de a se împlini.  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani. Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, 
comportamental, social, financiar. Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare 
parte dintre cunostințele despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, 
elevul le datorează educației primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral, esthetic. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului 
aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), 
familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține 
rezultatele școlare in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-
i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct 
de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea 
copilului de la sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, 
cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține.  

În educația emoțională a copilului, familia este, de asemenea, prima lui școală. În acest mediu, 
oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă faţă de ceea ce i se întâmplă 
şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte o gamă de sentimente şi învaţă 
ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. Tot în familie, copilul îşi 
formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita lui şcolară cât şi, mai 
târziu, cea de viaţă. Toate acestea sunt percepute de copil din exemplul pe care părinții îl oferă. Există 
numeroase studii care arată că felul în care părinții îşi tratează copiii, fie că este vorba de o disciplinare 
aspră sau de înţelegere, de reacţii empatice, de indiferenţă sau de căldură, are consecinţe profunde şi de 
durată pentru viaţa emoţională a copilului. Disponibilitatea unui copil faţă de şcoală depinde în special de 
capacitatea de a şti cum să înveţe, iar acest lucru are legătură directă cu inteligenţa emoţională, cu factorii 
reprezentativi ai acesteia: conştienţa de sine, încrederea, curiozitatea, intenţia, autocontrolul, empatia, 
raportarea la ceilalţi, capacitatea de a comunica, cooperarea.  

Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care 
copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru 
copil. Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi de ce, ce e drept şi ce e nedrept, ce e 
frumos şi ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie exemple demne de urmat. Toate aceste valori 
se predau cel mai bine copilului atunci când părinții au grijă să le cultive lor însuși, copilul preluându-le 
prin imitație. Nu degeaba îndemnul specialiștilor către părinți este acela de a fi ei înșiși acei oameni care 
doresc să devină într-o zi copiii lor.  
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DESPRE CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ! 
 

PROF. SURDU ADINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 LUPENI 

 
 ,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 

dinamism total. ”(Jean Chevalier, Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii care 
înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a şaptea 
şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, de rugă, 
de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald şi ocrotitor 
al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se realizează continuu, 
aşa cum zilele săptămânii curg una după alta.  

 Dar aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului 
Soare, aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, 
rude, educatori, vecini...OAMENI. Spre fiecare, ,,boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa 
caldă, dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte 
,,norii” ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea 
nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede 
aripile curajului, ale îndrăznelii şi ale căutării.  

 Şi pentru că lumina înseamnă şi culoare, de ce nu ne-am gândi la cei 7 ani de acasă pictaţi în cele 7 
culori ale curcubeului! Mână-n mână cu copilul să călcăm pe iarba mătăsoasă şi verde şi să ne încărcăm cu 
energie de la natură. Să admirăm împreună macii roşii din lanurile galbene şi să ne minunăm de podoabele 
pământului din primăvară până-n iarnă. Să stăm împreună cu mica fiinţă pe malul mării albastre şi 
nemărginite pentru a-i trezi curiozitatea şi dorinţa de a cuprinde cu mintea şi cu sufletul cuprinsul necuprins. 
Să-l învăţăm că după violetul şi indigo-ul nopţii vine oranjul strălucitor al dimineţii care ne luminează 
sufletele.  

 Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale Gamei 
Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă este respectat 
. Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se ,,scaldă” în iubire. 
Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de ajutor şi înţelegere. 
Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă atunci când le foloseşte 
iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un lucru simplu, dar dureros- 
nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci doar o monotonie, 
singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi sofisticate, e de preferat 
o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile parcului, alături de alţi 
năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-l păstrăm, consimte să 
pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă să mulţumească şi să ceară iertare când a greşit.  

 Şi dacă tot ne jucăm cu 7 de ce să nu-i amintim şi pe cei 7 pitici care o ocrotesc şi o iubesc pe Albă 
ca Zăpada? Nu seamănă unul cu altul, dar în lumea poveştilor e minunat alături de Mofturilă, de Zăpăcilă, 
sau poate alături de Urechilă, de Păsărilă, de Iepurilă sau alt...rilă! E lumea copilăriei! Povestea de seară 
aduce vise frumoase, glasul cald al mamei învăluie sufleţelul mic şi lipeşte genele mângâiate de moş Ene.  

 Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii.  

 ,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” . ”(Jean Chevalier, Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri).  
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 EDUCATIA IN FAMILIE- CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: SURDU CRISTINA-FLORINA 
 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SUSAN MARIANA 
COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA ELIADE 

LOC. REȘIȚA, JUD. CARAȘ-SEVERIN 
 
O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp 

potrivit, înviorează câmpul.  
 
În educarea puiului de om, părinții, educatorii, școala și societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educație și instrucție.  
Printre problemele importante ale învățămantului în această etapă de schimbare și modernizare rapidă 

se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia ocupă un loc privilegiat. 
Familia, prima școală a vieții, este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi, dar și 
primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.  

Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Întrebarea care se 
pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative, dacă este 
pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  

Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent 
responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de 
factor educativ. Altor familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea 
psihopedagogică, experiența.  

Factorii care influențează azi mediul educativ sunt noua concepție care se cristalizează asupra 
educației ca serviciu social și extinderea mass-media. Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea 
relațiilor pe baza dragostei lor față de propriii copii și pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe și succes 
în viață. Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația 
copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educația copiilor, trebuie să existe între 
părinți înțelegere și acord în diferite probleme și de aici decurg normal și celelalte.  

În activitatea de educație în familie, un rol important îl are climatul care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma climatul pozitiv (favorabil) sau 
climatul negativ (nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.  

Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 
lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale părinților, influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.  

Voi enumera câteva din posibile atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor în 
formarea profilului moral al copilului: 

• familia severă  
- în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și echilibru familiei; 

severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură.  
Ce s-ar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? 

Atunci copilul crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se 
îndepărtează afectiv și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc 
găștile și bandele de minori. Mai gravă este situația când părinții sunt împărțiți în tabere: unul sever și unul 
indulgent. Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personalitate pe care nu și le 
dorește niciun părinte pentru copilul său.  

• familia permisivă  
- stă la polul opus al familiei severe, are un climat de puf.  
Asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, 

în timp ce părinții, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează și se încadrează cu mari dificultăți în 
colectivele de școală sau, mai târziu, la locul de muncă.  

• familia rigidă  
- prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de nereușită și  
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sancțiune.  
Învățătorul trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin vizite la domiciliu, discuții cu 

părinții în particular, sugerându-le cu discrțtie, tact și calm în ce mod și sub ce formă se poate atenua și 
echilibra severitatea. Acesta trebuie să fie postura sfătuitorului, nu a judecătorului.  

• familia libertină  
- creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împedica maturizarea socială a  
copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși.  
Învățătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor rezultate 

bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea fermă în gardă a părinților în 
legătură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară. Părinții trebuie să înțeleagă 
bine relația dintre fapta și măsura ei educațională. În climatul educațional sunt necesare toate ipostazele 
acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea și strictețea), toate însă cu măsură și 
la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA ! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, DĂSCĂLAȘU MARIANA 
PROF. INV. PRIMAR SUȚA MARIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,, TUDOR ARGHEZI”, NAVODARI 
 
 Este adevărat că, în zilele noastre nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii frecventează 

în diverse forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme 
și să consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Niciun părinte nu-și dorește ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Și, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial și până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Copiii cunosc normele disciplinei școlare încă din clasele mici, când le sunt prelucrate din clasa 
pregătitoare și apoi, an de an, mereu li se vorbește despre ele. Ei ajung să înțeleagă și temeiul cerințelor față 
de comportarea lor, pe cel al mijloacelor de recompensă și sancțiune. Într-un anumit fel, chiar înainte de a 
comite o abatere, ei știu la ce trebuie să se aștepte, încât sunt cazuri că nu-i surprinde nici nota scăzută la 
purtare, nici mustrarea disciplinară. Lamentările părinților, revolta lor împotriva hotărârii profesorilor nu 
se încadrează pentru copil în ordinea firească a lucrurilor, dar el le acceptă în măsura în care poate beneficia 
de pe urma lor, pozând în victimă a nedreptății și severității școli, pentru a primi compensații din rezerva 
generoasă a îngăduinței părintești. Suntem parcă încă în timpul ,, mamițelor” care-l luau pe puișorul Goe 
în voiaj, ca să nu mai rămână iar repetent. Numai că elevii zilelor noastre sunt compensați cu prăjituri, 
jucării, numai ca să uite de ,,urgia” unei pedepse primite de la școală? Se creează astfel teren propice 
subminării prestigiului profesorilor din școală, ca și a celor din familie.  

 Și alt mod de concesii ale părinților vine să spargă unitatea de acțiune pe frontul educației. Este faptul 
de ciudata complicitate a unor părinții cu copiii pentru a înșela școala, în privința ținutei, a frecventării unor 
localuri, a fumatului. De ce să ne mire atunci că, fără discernământ, fără a pricepe ce e bine și ce e rău, 
copilul se încurcă și nu mai știe să se oprească? Când părinții unei fete de 14 ani găsesc la întoarcerea de la 
servici un bilet cu mesajul ,, Am plecat de-acasă. ” sau când băiatul vine de la liceu mirosind a băutură, 
degeaba alergăm atunci la școală ca acesta să intervină, în aceste cazuri nu disciplina școlară a fost deficitară 
ci poate modul tău de gândire și acțiune părinte drag.  

 Bineînţeles că toate aspectele prezentate sunt încercări, eşecuri şi reuşite din partea profesorilor și a 
părinților. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând, iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
Bibliografie : 
Luminița Ghivirigă – Noi și școala, Ed Didactică și Pedagogică, București, 1969, pag 28 
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CEI ȘAPTE DE ACASA 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: GROSU SUZANA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL COMIȘANI, DAMBOVIȚA 

 
De multe ori, când ne deranjează atitudinea sau comportamentul unei persoane, ne gândim că îi 

lipsesc cei șapte ani de acasă, considerând că nu a primit o educație potrivită, nu și-a însușit diverse norme 
și reguli de conduită. Perioada primilor ani de viață este una de intensă dezvoltare psihică, de acumulare de 
informații, de memorare, de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj etc., dar este totodată și 
este perioada pe care copilul o petrece în mare parte în familie. Expresia celor șapte ani de acasă pe care 
omul îi are sau nu reflectă importanța acestei perioade în evoluția sa. Educația este factorul decisiv care 
acționează asupra copilului și trebuie să asigure adaptarea optimă a acestuia la cerințele societății.  

 Este adevărat că nu prea mai există cei șapte ani de acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse 
forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede, iar familia – părinții – petrec tot mai puțin timp cu 
aceștia. Totuși, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învață în familie.  

 
 Omul nu poate deveni om decât dacă este educat.  (Comenius) 
 
 Mediul familial are un rol esențial în educație: este locul în care are loc experiența inițială de viață, 

socializare și cultură a copilului. Spunem despre un copil că este bine crescut atunci când salută, susține o 
conversație, își respectă partenerii de joacă și regulile jocurilor specifice vârstei, înțelege și aplică normele 
sociale, folosește formule de adresare adecvate, are un comportament adecvat la masă, își recunoaște 
greșelile, respectă pe cei din jur. În această perioadă se formează și obiceiuri sănătoase, pe care copilul le 
va practica pe parcursul întregii vieți. În familie, se formează trăsături de personalitate care îi diferențiază 
pe copii și se învață normele de conduită, primii ani de viață fiind hotărâtori în evoluția viitoare a acestora.  

 Spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, responsabilitatea sunt însușiri care fac parte din 
bagajul celor șapte ani de acasă și devin stabile pentru tot restul vieții. Modelul părinților (pe care îl imită 
copiii) este esențial, de aceea și ei trebuie să aibă și să respecte reguli de viață și comportament. Dacă 
parinții reușesc să ofere caldură, modele pozitive, se folosesc in educație de calitățile copiiilor, nu strivesc 
personalitatea acestora prin autoritate excesivă, vor avea copii fericiți, încrezători în forțele proprii, cu un 
comportament adecvat în sociatate.  

 In familie, copilul își descoperă rolul si locul, comportamentele acceptabile și așteptarile, capătă un 
model de relatțe, pe care îl vom regăsi în toate interacțiunile sociale viitoare.  

 Fiecare copil este unic, el crește și de dezvoltă în ritmul său, are nevoie de sprijinul părinților, care 
trebuie să îi ofere un mediu ordonat, predictibil, siguranță și stabilitate, să îl stimuleze și să îl ajute să 
descopere lumea.  

  
 Copilul ajunge pentru părinții săi, după educația pe care o capătă: răsplată sau pedeapsă.  

 (Jean-Jacques Rousseau) 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SZABO ANDREEA MARIA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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NORME ȘI VALORI ESENȚIALE PENTRU UN VIITOR REUȘIT 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR SZABO ILDIKO MARIA 
GRADINIȚA CU P. P. “CASUȚA FERMECATA”, GHERLA 

 
“Acasă este locul unde un copil învaţă credinţa, simte dragostea şi prin urmare, din exemplul iubitor 

al mamei învaţă să aleagă dreptatea”. ( citat din Ezra Taft Benson) 
 
Sfaturile și educația primită de la părinți la vârsta preșcolară ne călăuzesc pe tot parcursul vieții și ne 

îndeamnă în primul rând să fim oameni, să ne iubim aproapele, să nu ne pierdem credința.  
Familia influenţează şi modelează persoana umană, ea transmite copilului primul model cultural, 

primele relaţii sociale, norme şi valori.  
Familia a fost şi este considerată a fi un factor esenţial şi primordial al educaţiei, pentru că, educaţia 

şi învăţarea încep din familie, motiv care l-a determinat pe Ernest Loisel să afirme că “în familie şi pe 
genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume - omul de caracter”. Citatul scoate în relief 
dimensiunea morală a educaţiei în interiorul familiei, dar, într-un anumit fel şi într-o anumită măsură, 
familia îşi aduce contribuţia în toate domeniile educaţiei şi învăţării, în familie copilul pregătindu-se pentru 
viaţă.  

Aşadar, educaţia în familie constă dintr-un ansamblu de acţiuni sistematice orientate spre formarea şi 
dezvoltarea calităţilor intelectuale, morale şi fizice ale copilului.  

Stilul parental adoptat în educaţia copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării atitudinii morale a 
acestuia, principalele domenii comportamentale care o definesc fiind cel cognitiv şi social-afectiv.  

Dezvoltarea personalităţii copilului la fel este influenţată, pozitiv sau negativ, de stilul educaţional al 
părinţilor. Familia constituie un factor esenţial în procesul formării conştiinţei morale a copilului şi a 
conduitei sale. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. 
În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil.  

Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în 
comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea morală a comportamentului său 
şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. Marele 
pedagog John Loke, convins de puterea exemplului în familie, de înclinația către imitație a copilului, se 
adresa părinților: ”Nu trebuie să faceți în fața copilului nimic din ceea ce nu vreți să imite. ” Începând cu 
vârsta fragedă, formarea atitudinilor morale trebuie să se realizeze în cadrul familiei şi chiar să se 
contopească cu aceasta. Atât educaţia morală cât şi cea familială se desfăşoară pe un traseu principal, care 
îmbină formarea conştiinţei morale şi formarea comportamentului moral.  

Până la 6-7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie, un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj 
dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea 
de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.  

Grădinița, școala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor șapte ani de 
acasă, acestea doar o pot perpetua.  
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IMPORTANȚA FAMILIEI IN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

PROF. INV. PRIMAR: SZALAI ERZSEBET-ILDIKO 
ȘCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUȚIU” ZALAU 

 
“Unele lucruri probabil se schimbă, dar noi începem și sfârșim cu familia” (Anthony Brandt) 
 
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale. Ea influențează și modelează 

persoana umană. Mulți susțin că influența și acțiunea ei asupra persoanei este atât de mare, încât acesta 
egalează acțiunea celorlalte grupuri sociale.  

 Începând din primii ani de viață, copilul preia de le cei din jur gesturi, atitudini, exemple de activități. 
Prima relație a copilului cu lumea este cea cu familia. Acesta îi oferă copilului primele informații despre 
lumea înconjurătoare, transmite primele norme și reguli de conduită, dar și climatul socioafectiv.  

 În societatea de astăzi, familia este definită prin modalități noi. Familiile sunt la fel de diferite ca și 
membrii care le constituie. Părinții sunt primele modele pentru soluționarea problemelor. Își educă copii 
intenționat pentru a deveni o parte a comunității și a unei societăți mai largi. Părinții au același țeluri pentru 
copii lor pe care profesorii le au pentru toți copiii.  

Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni 
mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduite oferite de către membrii familiei, 
precum și prin climatul psihosocial existent în familie.  

Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane a 
fiecărui individ, precum și procesul de transmiterea a civilizației generațiilor ulterioare, realizat în contextul 
existenței sociale a omului, fiind o condiție necesară pentru dezvoltarea, perpetuarea și progresul societății 
așa cum o cunoaștem. Astfel, educația nu se raportează doar la individ ci la întreaga societate.  

Educația începe de la primele momente ale vieții și se continuă pe tot parcursul acesteia. Primul mediu 
cu care copilul intră în contact și care îi trasează primele direcții ale educației îl reprezintă familia. 
Achizițiile însușite de copil în primii ani de viață în cadrul familiei sunt fundamentale pentru dezvoltarea 
ulterioară a acestuia.  

Modelele de comportament oferite de părinți și membrii apropiați din familie, precum și climatul 
socio-afectiv în care se realizează aceste influențe educaționale reprezintă primul model social cu influență 
hotărâtoare asupra modului de comportare și relaționare al copiilor în societate, totodată și formarea 
concepției lui de viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale.  

Colaborarea părinților și a școlii este importantă în asigurarea succesului fiecărui copil în toate 
domeniile de dezvoltare. Efectele unei astfel de uniuni rezultă în dezvoltarea personală și intelectuală a 
copilului. Atunci când copiii îi văd pe părinți implicați în școală și colaborând cu profesorii, se simt din ce 
în ce mai importanți. Toți copiii beneficiează dintr-o relație bună, prietenoasă între casă și școală, care 
permite constituirea unor legături clare.  

Parteneriatele școală – familie au la bază ideea că profesorii, elevii, părinții sunt parteneri în educație. 
Cum parteneriatul presupune ideea de echipă, este de înțeles că un astfel de parteneriat presupune implicare, 
efort, bune intenții, scop comun și rezultate valoroase.  

Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală-comunitate locală. Pe de o parte, familia 
este un factor de educaţie informală, pe de altă parte, aceasta are obligaţii şi drepturi care decurg din statutul 
de elevi ai copiilor ei în sistemul formal de educaţie.  

Parteneriatul educațional școală-familie este determinant atât pentru copil în mod individual cât și 
pentru dezvoltarea socială și culturală a comunității locale din care acesta face parte. Copilul nu trebuie 
privit doar ca beneficiar al educației, ci și ca participant. Educația copiilor nu se poate realiza fără 
colaborarea dintre toți acei factori care la un moment dat intervin în viața, respectiv educația acestora.  

În societate, familia poate și trebuie să îndeplinească un important rol educative, deoarece interesele 
ei concid și sunt stâns legate de interesele întregii societăți, constituie un fundament solid, sigur pentru 
primii ani de viață ai copiilor.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL/EDUCAȚIA ÎN FAMILIE/ 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 

 
PROF. PRIMAR SZÉKELY ANDREA 

ȘC. GIMN. „TOMPA LÁSZLÓ”, ODORHEIU SECUIESC 
 
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală și plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 
 După părerea mea în zilele noastre realitatea familiilor de astăzi este diferită de cea anterioară, pentru 

că părinții nu petrec așa de mult timp cu copiii lor. Armonia, care ar trebui să fie în lumea copiilor nu este 
prezentă din cauza ritmului vieții.  

 Adulții, care lucrează opt-zece ore pe zi, sunt prea obosiți ca să se ocupe cu gândurile copiilor, dar 
în primii ani de viață a copilului este important prezența părințiilor. În această perioadă se întărește relația 
dintre copil și părinte, în această perioadă copilul învață cel mai mult: regulile familiei, obiceiurile, ce are 
voie și ce nu are voie să facă, învață să devină om cinstit.  

Fiecare dintre noi vrea ca copilul lui să fie un adult cu comportament exemplar, civilizat, modelat în 
concordanță cu normele societății în care trăim. Dar uneori ne întălnim cu copii cărora le lipsește elementul 
esențial al unei bune creșteri. În acest caz le spunem că le lipsește „cei șapte ani de acasă”. În perioada celor 
„șapte ani de acasă” copilul trebuie să simtă dragostea cu care este înconjurat în familie. Trebuie lăsat să 
fie copil, să fie obraznic, să se joace cât mai mult în aer liber cu părinții și cu alți membrii ai familiei, de 
exemplu frați mai mari, bunici, mătuși etc. Nu trebuie lăsat să stea mult la televizor sau la calculator, să se 
joace în lumea reală și să dezvolte relații cu copii de vârsta lui. Trebuie învățat să comunice cu părinții, să 
aibă încredere în ei, deoarece având orice problemă se poată să rezolve împreună cu părinții. Fiind vorba 
de orice obrăznicie să nu aibă frica de a cere ajutor.  

Un alt lucru important să învățăm copii să ne povestească mult despre ziua petrecută la grădiniță, în 
parc, mai târziu la școală, și să nu ne spună în două-trei cuvinte ci mai dezvoltat. Să-i citim multe povești, 
pentru că copilul care nu a auzit povești de la părinți e un copil sărac sufletește, mai târziu nu poate să-și 
exprimă sentimentele și are un vocabular sărac. Copilul trebuie să simtă că părinți au mare grijă de el și îl 
ascultă cu mare interes. Copilul nu trebuie să aibă frică de părinți, să nu fie speriat nici cu vorbe, nici cu 
fapte.  

În această perioadă (cei șapte ani de acasă) au loc transformări profunde și achiziționează lucruri 
fundamentale pentru următorii ani de viață. La vârsta cât mai mică copilul trebuie învățat să se poartă 
civilizat dar acest lucru este un proces de lungă durată. Trebuie să facem cu multă răbdare și dragoste. În 
această societatea când nu avem efectiv timp pentru noi înșine e o mare provocare să creștem copii bine 
educați, civilizați, cu bune maniere.  

Să nu influențăm copii ca să-și aleagă meseria ce vrem noi, el trebuie să găsească calea bună pentru 
el. Avem datoria să îl învățăm să citească mult, să își dezvolte imaginația, creativitatea, și astfel va fi un 
adult fericit. Trebuie învățat le vârsta mică să cinstească bătrânii, persoanele din jurul lui, pedagogii care îl 
educă.  

La școală primește o educație formativă, este pregătit pentru viață, pentru muncă, dar ce a primit 
acasă în cei șapte ani este mai important și îl conduce toată viața. Este foarte important ca educatoarea și 
mai târziu învățătoarea să coopereze împreună cu părinții și să se înțeleagă deoarece este important pentru 
copil în dezvoltarea sa personală. Ca să ajungă un adult cu multe succese părinții să fie prezenți în viața 
școlii, să colaboreze cu cadrele didactice, să ia parte la ședințe, să participe la programele comune.  

În concluzie, dragi părinți, petreceți cât se poate de mult timp cu copii minori, jucați-vă cu ei, mergeți 
în excursii, citiți povești, cântați, deoarece acești copii sunt viitorul nației. Este interesul nostru să educăm 
copii care au grijă de planeta noastră, și să ne respecte tradițiile. Educația primită în „cei șapte ani de acasă” 
să dea mai departe generației viitoare, ca planeta noastră să nu fie săracă în sentimente, în iubire și în cinste.  
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 EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

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

a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă 
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa 
să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de 
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne 
gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios 
cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Salutul - este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public - un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii - manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale - prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă - o bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor - „îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă - un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 
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PRIMII 7 ANI SUNT DECISIVI IN MATERIE DE PARENTALITATE 
 

SZILAGYI RENATA,  
GRADINIȚA CU P. P. NR. 9, SATU MARE 

 
Fiul meu își va ține locul în viață? O să-și iubească fetița mea meseria? Vor fi adulți fericiți echilibrați? 

Cum îi pot ajuta cu toate acestea? Acestea sunt întrebările la care se gândesc adesea orice tată și mamă. 
Aceste probleme apar din ce în ce mai mult pe măsură ce trec anii. Iar timpul nu este finit. Primii 7 ani sunt 
cruciali pentru dezvoltarea copilului. În această perioadă, copilul are o sensibilitate specială pentru a 
dezvolta și dezvolta anumite abilități și calități. Trebuie să atingeți un anumit nivel de maturitate înainte de 
a putea merge la școală, pentru a avea succes în studiile tale. Desigur, conform cercetărilor, performanța 
școlară de succes a copilului nostru nu duce întotdeauna la un adult fericit, bine echilibrat, dar nivelul de 
educație este cu siguranță o componentă importantă a sănătății la locul de muncă și, mai recent, a sănătății 
fizice. Aptitudinile dobândite sunt utilizate pe parcursul vieții ulterioare a copilului. Îi ajută să își dezvolte 
profesia, să fie un soț bun și să le transmită copiilor cunoștințele lor ca părinți.  

Noi părinții suntem responsabili pentru progresul educației copilului nostru, chiar dacă de multe ori 
suntem ocupați cu propriile necazuri și tensiuni spirituale. Vestea bună este însă că condițiile necesare 
pentru dezvoltarea optimă a copiilor noștri contribuie, de asemenea, la bunăstarea noastră spirituală, 
forțându-ne să fim regulate, consecvente și creative. Nu există o terapie mai bună pentru părinții care sunt 
predispuși la împrăștiere și impulsivitate decât să se concentreze asupra copilului în loc de ei înșiși și să-și 
urmeze nevoile, realizând tot ceea ce este dificil pentru ei înșiși. Cu toate acestea, este important să ținem 
cont să nu ne oferim o altă sursă de stres pentru a pune bazele bunăstării copilului nostru. Dacă nu ne pasă 
de nimic altceva decât să oferim un mediu iubitor, sigur, suntem deja părinți buni. Cu această atitudine 
„relaxată”, să revizuim cum putem face viața copiilor și a întregii noastre familii și mai armonioase.  

1. Urmați agenda și regulile! 
Evenimente repetate, sistemul are o importanță capitală pentru dezvoltarea corespunzătoare a 

copilului. Îi este mai ușor să se adapteze la programele pe care le așteaptă, să privească evenimentele vieții 
sale cu o așteptare pozitivă, iar pe de altă parte să-și construiască credința în securitatea și predictibilitatea 
lumii mici ca fundament important pentru armonia spirituală și încrederea în sine. Sănătatea fizică necesită, 
de asemenea, ca copilul să se întindă întotdeauna, să se ridice, să se curețe, să se joace și să mănânce în 
anumite momente. Atunci când este instituit un sistem aferent, îl ajută pe copil să învețe regularitatea și 
coerența necesară în învățare și muncă. Unele dintre „credințele” asociate cu depunerea, îmbrăcarea, 
mâncarea sunt de asemenea eliminate dacă copilul este conștient de ce să se aștepte. Acest lucru îi face mult 
mai ușor să se adapteze și, după un timp, cere să urmeze obiceiurile părinților. Simțul securității copiilor 
include reguli bine definite, care nu sunt prea libere și nici prea rigide. Ei îi asigură că simt că părintele 
stabilește granițe și că nu poate fi împins înainte și înapoi. Un părinte prea strict sau prea slăbit își pierde 
rolul de siguranță previzibil și îi face pe copiii lor anxioși și anxioși.  

 2. Dezvoltați obiceiuri sănătoase! 
Societatea maghiară este caracterizată practic de un stil de viață nesănătos. Mică mișcare, muncă 

întinsă în mai multe schimburi, deseori în weekend. Multe dependențe: băutură, jucărie, nicotină, cafea. 
Hai să ieșim din această roată de veveriță! Doar pesimismul ne spune că nu poate fi altfel. Mâncarea 
sănătoasă este importantă pentru întreaga familie. Asigurați-vă un aport suficient de legume și fructe. 
Adesea descoperim că copilul este acasă, dar la grădiniță sau hotel, miracolul minunilor mănâncă ceea ce 
pun în fața lor. Secretul este deschiderea meniului prestabilit. Copilul poate alege din ceea ce este pe masă 
în fața lui. Nu întotdeauna întrebați: Ce doriți? Pentru că răspunsul va fi adesea ceva dulce. Gătit, grădinărit 
cu ei. Astfel pot intra în contact strâns cu mazărea urâtă, varza și sfecla. Să ne mișcăm cât mai mult! 
Plimbările în familie nu numai că sunt sănătoase, dar îmbunătățesc sentimentul de unire prin experiențe 
comune. Limitați timpul petrecut de copiii dvs. la televizor și computer! Este bine ca copilul să învețe că 
nu caută un divertisment pasiv gata pregătit, ci își caută un loc de muncă.  

3. Dezvoltați sub-abilități importante! 
Dezvoltarea limbajului: Dezvoltarea limbajului este importantă pentru rețelele sociale, scrierea și 

citirea. Conform cercetărilor, persoanele cu abilități lingvistice bune fac o impresie mai bună asupra 
mediului lor, sunt mai inteligente și pot fi, de asemenea, într-o poziție mai bună la locul de muncă. 
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Ascultarea de povești, rime și muzică text obișnuită îți îmbunătățește abilitățile de limbă. Hai să povestim 
și să cântăm mai mult copilului tău! 

Coordonarea mișcărilor: exercitarea mișcărilor mari și subtile este crucială pentru dezvoltarea 
sistemului nervos. Echilibrarea, învârtirea, rotirea, balansarea copiilor nu este în niciun caz unul dintre cele 
mai de bază jocuri din întreaga lume. Cele mai vechi activități, cum ar fi culesul de fasole, ruperea hârtiei 
și plasticizarea pot fi, de asemenea, utilizate pentru a dezvolta mișcări fine. Nu, este bine să ai un copil să 
se obișnuiască să folosească creioanele ca abordări școlare! Încurajează desenul în timp ce te pregătești să 
înveți să scrii! 

Atenție și conștientizare a sarcinilor: este important ca, până la vârsta de 6 ani, copilul să fie tot mai 
capabil să se concentreze și să îndeplinească sarcini. Sarcina este diferită de joc, prin faptul că trebuie să 
fie făcută chiar dacă este mai puțin distractiv sau între timp a dispărut. Sarcina este mai degrabă o muncă 
care necesită perseverență, autocontrol, dar nu trebuie să fie uscată și plictisitoare. Copilul trebuie să se 
obișnuiască cu performanțele pe care este de așteptat să le îndeplinească, indiferent de starea sau starea de 
spirit actuală. Desigur, sarcina trebuie să fie treptată, adecvată vârstei.  

Dacă observați vreo diferență în dezvoltarea oricăreia dintre abilitățile dvs., nu ezitați să căutați un 
specialist! Cu cât începe asistența țintită mai devreme, cu atât mai devreme este înregistrată.  

4. Încurajează creativitatea  
Mediul estetic bogat în stimuli sporește sentimentul de frumusețe al copiilor și îi inspiră să creeze. 

Meșteșugurile artistice simple pot fi practicate acasă fără niciun fel de cunoștințe. Cu toate acestea, este 
important să apreciem lucrările finalizate. Afișați-le, faceți-le un loc special, nu vă blocați în colțul prăfuit 
al camerei și nu faceți gunoi. În acest sens, le transmitem copiilor noștri că au creat un lucru important, 
valoros. Multe laude inspiră copiii să creeze lucrări proprii! Pe măsură ce vârsta progresează, fiecare copil 
va arăta ce are sau nu un sentiment de talent. Unii cântă curate cântecele copiilor lor, alții desenează frumos 
sau se mișcă inteligent, urcând pe blocuri de escaladă pe terenul de joacă. Trebuie să recunoaștem aceste 
abilități deosebite și să oferim instrumente și, mai târziu, profesori competenți pentru a le dezvolta.  

 5. Securitate emoțională: 
Nici o ocupație, nici o dezvoltare, nici o laudă nu valorează nimic fără o viață de familie echilibrată. 

Dacă există certuri constante, certuri, sentimente de tensiune, nu există programe, experiențe partajate, în 
schimb, copilul vede doar acasă un tată și o mamă neliniștitoare, nerăbdătoare, atunci energiile sale sunt 
suflate de propriile anxietăți și temeri. Se simte în pericol pentru propria sa siguranță, pentru unitatea sa de 
familie. În aceste condiții, dezvoltarea sa încetinește. Nu este neobișnuit ca copiii deja curați să se 
regăsească sau să se autodepășească în zone în care s-au descurcat bine singuri. Prin urmare, cel mai bun 
mod de a ajuta dezvoltarea copilului este să vă concentrați în primul rând pe armonia relațiilor, a familiei, 
a căsătoriei. Merită să subliniem încă o dată că, dacă este oferită copilului numai această condiție, am făcut 
deja multe pentru a deveni o personalitate fericită, echilibrată! 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

SZOCS ANNA, PROF. ÎN INV. PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALA”CSEREI MIHALY’’ RACU 

 
”Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților.” Valeria Mahok 
 
Cei șapte ani de acasă este o expresie pentru educația pe care părinții dau copiilor.  
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva 
factori ca: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se 
bazează familia şi pe care le transmite copilului. Baza formării unui comportament corespunzător al 
copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia 
să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar 
această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 
Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Chiar el 
realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-
o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. 
Regula celor 7 ani de-acasă nu constă într-o teorie care trebuie învățată pe dinafară, ci mai degrabă 
reprezintă un cumul de experiențe frumoase, petrecute alături de cei mai dragi actori implicați în creșterea 
și educarea sa: părinții.  

În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost 
cumpărată din banii strânși în cei șapte ani. Afecțiunea și dragostea părintească sunt elemente cheie pentru 
deprinderea unui comportament civilizat.  
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“CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

 PROF. SZOCS ILDIKO 
 EDUCATOARE LA GRADINITA DE COPII CIMBORA- BARAOLT,  

JUD. COVASNA 
 
„Exemplul este cel mai bun percept. ” (Aesop) 
Foarte des folosim expresia „cei sapte ani de acasă” când constatăm că cineva are carenţe în 

comportamentul civilizat. În opinia mea, educaţia e ca temelia unei case, cu cât e mai solidă, cu atât e mai 
rezistentă, ca rădăcina unei plante, fără o rădăcină bine înfiptă în pământ nu ne putem bucura de plantă. Asa 
este si cu educaţia, fără „cei şapte ani de acasă” nu putem vorbi de un om educat, civilizat.  

Când mă gândesc la primii mei ani de viaţă, îmi amintesc mângâierile, zâmbetele, cuvintele 
ocrotitoare care îmi explicau ce e bine şi ce e rău. Niciodată nu voi uita vorbele mamei „spicul gol ține 
capul sus, cel plin se apleacă” şi mă minunez cât este de adevărat. Foarte des spunem că nu ne amintim ce 
am făcut ieri, dar ne amintim de copilăria noastră, de mirosuri, de sunete, de zâmbete, şi ne umplem iar de 
inocenţa copilăriei.  

Educaţia copiilor depinde de ecucaţia părinţilor, de scara de valori pe care ei o au, de normele morale 
pe care le deţin. În ziua de azi, când totul este mai concentrat, când nimeni nu are timp de aproape nimic, 
când cariera e pe primul plan, părinţii au tendinţa de a aştepta educaţia copilului de la grădiniţă, şcoală. 
Timpul petrecut de părinţi cu copii este foarte limitat.  

Mi-am dorit sa aflu părerea părinților copiilor din grupa mea, de aceea le-am adresat următoarea 
întrebare: Ce cred, ce simt când aud expresia „cei şapte ani de acasă”? Iată câteva răspunsuri : 

 „Auzind expresia „cei şapte ani de acasă”, mă gândesc la educaţia pe care o primeşte copilul de la 
părinţi, în primii ani de viaţă. Această educaţie este baza, cheia către adaptarea copilului în societate. 
Educaţia primită în cei 7 ani de acasă depinde de relaţia de afecţiune dintre părinţi şi copil, specificul 
dezvoltării copilului, valorile familiei (reguli, obiceiuri, tradiţii) care sunt transmise copilului. În concluzie, 
cred că ambii părinţi trebuie să fie consecvenţi în educarea copilului. În acelaşi timp, aceştia să fie 
înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Nu trebuie să uităm că şi adulţii greşesc uneori. ” (B. M. ) 

 „Părinţii trebuie să fie conduşi de raţiune, străduindu-se să convingă copilul cu bunătate şi răbdare, 
să ceară copilului doar ceea ce este capabil să dea în realitate, manifestând în acelaşi timp o mare încredere 
în el, ajutându-l să atingă ţinte din ce în ce mai înalte. Părinţii au datoria de a le forma copiilor cunoştinta, 
caracterul, voinţa, să le construiască personalitatea, pentru a fi capabili să aleagă binele, să fie responsabili. 
Pentru că cei şapte ani de acasă, adică educaţia, este arta formării omului de mâine. ” (M. R. ) 

 „Fiind profesoară, mă confrunt adesea cu gesturi nepotrivite în comportamentul elevilor şi automat 
îmi vine să rostesc expresia ” Îţi lipsesc cei şapte ani de acasă !” După părerea mea, această expresie 
reprezintă oglinda educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Nu trebuie să uităm 
nici faptul că reuşita benefică a metodelor educative depinde şi de personalitatea copilului educat, deoarece 
copiii sunt foarte diferiţi. Părinţii sunt într-un fel responsabili pentru buna educaţie a copilului, în formarea 
bunelor maniere. Ei devin un model de urmat, ajutându-şi copiii să-şi dea seama ce e bine şi ce nu, cu 
ajutorul unor reguli morale. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur, decât 
unul căruia îi lipsesc ”cei 7 ani de acasă”. (Sz. I. ) 

 „Când auzim despre cei şapte ani de acasă, ne gândim în primul rând la educaţia elementară a 
copilului în primii ani ai vieţii, comportamentul, bunele maniere pe care le primeşte de la părinţi până 
ajunge la şcoală. Putem ajuta copilul să-şi însuşească aceste norme prin regulile pe care le impunem, dar 
inevitabil suntem şi noi, părinţii (bunicii) modele prin purtarea, reacţiile, şi prin relaţiile noastre cu cei din 
jur. Regulile de bază, cum ar fi comportamentul la masă, conversaţia cu adulţii, cererea cuvenită a unui 
lucru, mulţumirea favorurilor sunt însuşite de copil în viaţa de zi cu zi a familiei. Expresia "cei şapte ani de 
acasă" se referă la regulile elementare, pe care fiecare copil ar trebui să le cunoască până la vârsta de şapte 
ani. (Sz. R. ) 

 „Când aud această expresie, mă gândesc la normele de bază, la comportamente elementare însuşite 
acasă. Acestea sunt însuşite de la părinţi, bunici, rude. Mai demult bătrânii spuneau: dacă copiii nu-şi 
însuşesc aceste comportamente, norme până la vârsta şcolarizării, niciodata nu şi le vor putea însuşi. Printre 
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aceste comportamente putem enumera salutul, comportamentul în societate. Dacă nu dispunem de aceste 
cunoştinţe, ni se spune "Îţi lipsesc cei șapte ani de acasă". (B. Gy. ) 

 „După părerea mea, baza fundamentală a formării unui comportament este relaţia cu părinţii. 
Dragostea părinţilor îi permit copilului să se dezvolte, să aibă încredere în sine. Copilul iubit de părinţi se 
simte protejat, îngrijit, se simte în siguranţă, este mai deschis pentru asumarea regulilor de comportament. 
De aceea părinţii trebuie să fie modele pentru copii, arătând prin comportamentul lor drumul cel mai bun. 
Să nu uităm că ne educăm copiii pentru binele lor. ” (R. A. ) 

„Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. ” (D. R. ) 

"Cei 7 ani de acasă reprezintă oglinda educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Aceşti ani sunt adesea caracterizaţi şi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 
Am un băieţel de 5 ani, cu care am fost acasă în primii 3 ani din viaţa lui şi nu am regretat nicio clipă, 
deoarece cred că dacă avem ocazia să petrecem cât mai mult timp cu copilul mic, aceşti ani vor oglindi 
efortul şi calitatea timpului petrecut cu el! Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permit acestuia 
să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. În fiecare zi îi arăt şi îi spun cât de mult îl iubesc, nu doar 
prin vorbe ci arătându-i acest lucru prin gesturi tandre, sărutări pe frunte, obrăjori, îmbrăţişări, mângâieri. 
Ştiu cât de mult înseamnă aceste gesturi pentru un copil mic. La fiecare pas, când am posibilitatea, îl învăţ 
să se poarte frumos, deoarece cred că bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului. 
Comunicarea este o bază solidă în relaţia dintre părinţi şi copil, ceea ce cred că poate să limiteze timpul 
petrecut la televizor sau calculator. Nu încerc să fac din el un geniu înainte de vreme, pentru că primii ani 
de viaţă ai copilului trebuie să fie anii în care să se joace din plin, să socializeze, cu trecerea timpului copilul 
să devină un matur înţelept, care să se poată acomoda uşor în societate şi să facă faţă cerinţelor societăţii în 
care trăieşte. În această perioadă creierul copilului seamănă cu un ”burete”, se poate fundamenta 
dezvoltarea copilului în toate domeniile pentru ca mai târziu dezvoltarea să se poată realiza uşor prin 
”clădire pe aceste fundamente”. (Cs. R. ) 

Părinţii au subliniat importanţa educaţiei în sânul familiei, toţi sunt foarte convinşi de importanţa 
acestor ani, de semnul decisiv pe care îi lasă în personalitatea copilului primii ani petrecuţi împreună, de 
tot ce insuflă acest timp petrecut împreună. M-a bucurat foarte mult că nu au venit cu diferite scuze, nu au 
spus că locul părinţilor trebuie luat de diferite instituţii unde copiii îşi petrec timpul. Educaţia presupune 
multă răbdare, multă receptivitate la nevoile copilului, la personalitatea lui.  

 Eu cred că noi, educatorii avem un rol important de a şlefui diamantele primite. Copiii învaţă imitând, 
este foarte important ce modele le oferim, deci în primul rând trebuie să avem noi „cei şapte ani de acasă”.  

 „Educaţia este ceea ce supravieţuieste după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat. ”  
(Burrhus Frederic Skinner) 
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TEHNICI DE MODIFICARE COMPORTAMENTALA – PREZENTARE ȘI 
APLICABILITATE 

 
 PROF. INV. PRIMAR, TABARAȘ ALINA-GEORGETA 

 SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN SAVULESCU” IZVOARELE 
 
 Pentru a induce schimbare la comportamentul țintă avem: A. Metode de creștere a frecvenței unui 

comportament; 
B. Metode de scădere a frecvenței unui comportament.  
A. Metode de creștere a frecvenței unui comportament 
 Întărirea pozitivă:  
Se aplică atunci când dorim să menținem sau să intensificăm un comportament vizat prin prezentarea 

unei stimulări. Această stimulare se acordă imediat după efectuarea comportamentului deoarece se dorește 
creșterea repetitivității acelui comportament. Se merge pe principiul că dacă acel comportament este realizat 
de mai multe ori se va primi o stimulare care îi face plăcere subiectului care îl manifestă.  

Ex: Dacă învăț poezia la română mă uit la desenele mele preferate.  
 Întărirea negativă:  
Comportamentul este executat pentru eliminarea sau reducerea unui stimul aversive sau a unei situații 

care produce disconfort. Nu trebuie confundată cu pedeapsa, care scade frecvenţa unui comportament 
indezirabil, în timp ce întărirea negativă crește frecvența unui comportament.  

Principiul care este activat este că, dacă subiectul continuă să manifeste acel comportament, va scăpa 
de stimulul neplăcut. Cele mai commune comportamente pe care acest tip de întărire le dezvoltă sunt 
evitarea și evaziunea (Micela).  

Ex: Elevul căruia îi este frică de o lucrare la matematică allege să fugă de la oră, evitând astfel o notă 
mică. Comportamentul său indezirabil este întărit astfel negativ de faptul că a evitat o situație neplăcută.  

 Câteva modalitați de aplicare a întăririlor: 
 Shaping: este o întărire pozitivă care se aplică în mod gradat și cumulativ, vizând același tip de 

comportament, adică se respectă un anumit algoritm de pași. Aceşti paşi care respectă o anumită 
secvenţialitate, până la comportamentul final vizat sunt recompensaţi, respectându-se anumite criterii bine 
stabilite. Pentru a încuraja copilul să își însușească și să manifeste un anumit tip de comportament, se 
lucrează în pași mici, succesivi, astfel încât copilul să se apropie tot mai mult de rezultatul final.  

Instruirea discriminativă: apare atunci când dorim să învățăm un copil să se comporte într-un anumit 
fel dar nu mai în anumite condiții (dar nu și în altele) – de aici denumirea de instruire discriminativă. Astfel, 
copilul este ajutat să identifice corect, să diferențieze circumstanțele și le vom întări pe cele adecvate.  

 Contractul comportamental: se realizează între părinți/professor și copil, este un acord, o înțelegere 
scrisă care să stipuleze clar care sunt comportamentele țintă vizate, ce responsabilități își asumă fiecare 
parte din contract, care sunt consecințele respectării sau a neasumării acestor comportamente. Deoarece 
responsabilizeză părțile contractante, este o metodă care dă rezultate rapide.  

B. Metode de scădere a frecvenței unui comportament 
 Pedeapsa:  
Este reprezentată de un stimul sau eveniment care se produc după manifestarea unui anumit tip de 

comportament și are ca și scop scăderea, diminuarea probabilității repetării acelui tip de comportament.  
Pedeapsa poate consta în aplicarea unui stimul dureros, trăirea unei situații neplăcute, eliminarea unor 

privilegii, reducerea unor drepturi câștigate anterior, etc… 
Principalele tipuri de penalizare (pedepse) sunt: 
• Pedeapsa fizică:  
Este cea mai comună și des întâlnită. Se bazează pe producerea durerii și de multe ori aceasta este 

însoțită de emoţii negative şisentimente de umilire și rușine (bătaie, smucire, trântit, arsuri). Este o metodă 
foarte des întâlnită şi cea mai la îndemână, chiar dacă antrenează o serie de consecințe negative pe plan 
fizic şi emoțional şi are repercusiuni în dezvoltarea ulterioară a copilului.  

• Comportamentul verbal cu rol de stop are sau reducere a unui comportament: interdicţiile verbale, 
tonalitatea vocii, inflexiunile vocale, verbalizarea ameninţărilor, au rolul de a reduce frecvența unui 
comportament.  
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• Time-out: constă în blocarea fizică ș întreruperea pentru câteva minute, imediat după 
comportamentul problemă a unei situații plăcute, stimulative pe care subiectul o trăiește ca urmare a 
realizării acelui comportament. De exemplu, putem să îl ducem pe copil în altă cameră un anumit interval 
de timp. Nimeni nu vorbește și nu se uită la copil până nu expiră timpul de pedeapsă. Trebuie sa fim atenți 
când folosim timeout-ul. Uneori copilul are o atitudine negativă tocmai pentru că vrea să iasă dintr-o situație 
cu un mare grad de discomfort pentru el sau nu vrea sa îndeplinească o sarcină; în aceste situații timeout-
ul devine o recompensă și poate întări comportamentul nedorit.  

•Sancțiunea: constă tocmai în retragerea sau diminuarea întăririlor pe care persoana le-a primit, 
deoarece a manifestat un comportament neadecvat.  

 Aici vorbim despre retragerea unor drepturi, a unor privilegii, a unor întăriri obiectuale. Orice 
comportament este rezultatul acoperirii unei nevoi, este manifestarea unei dorinţe sau internalizarea unei 
credinţe. Identificarea corectă a ceea ce determină comportamentul, ne ajută să ne raportăm adecvat faţă de 
acel comportament.  

 Operaţionalizarea acelui comportament ne ajută să îl descompunem în elemente măsurabile şi 
observabile pentru o încadrare corectă a comportamentului respectiv.  

Pentru a identifica care este funcţia acelui comportament manifestat este nevoie să îl observăm o 
perioadă de timp pentru a afla cărei nevoi îi corespunde acel comportament.  

 Funcţiile pe care comportamentele le au nu pot fi etichetate ca fiind rele sau bune, însă, modurile de 
manifestare a comportamentului care răspund acestor funcţii pot fi evaluate ca şi negative, pozitive, 
acceptabile sau neacceptabile. Identificarea funcţiei comportamentului - ţintă, comportamentului care se 
vizează a fi schimbat, se realizează prin analiza funcţională. Aceasta constă în identificarea contextului care 
declanşează un anumit comportament, elementele activatoare, consecinţele pe care le atrage 
comportamentul respectiv, şi permite construcţia ulterioară a unei strategii de intervenţie de modificare 
comportamentală.  

 Tehnicile de modificare comportamentală vizează înlocuirea unor comportamente indezirabile cu 
internalizarea unor comportamente pozitive, acceptate, şi oferirea de noi alternative comportamentale.  

 Principiile de modificare comportamentală vizează fie metode de creştere a frecvenţei 
comportamentului fie metode de scădere a frecvenţei comportamentului. Aceste tehnici sunt foarte des 
întâlnite şi pot fi utilizate cu uşurinţă în mediul familial şi educative pentru a facilita învăţarea şi a menţine 
un climat educative armonios şi echilibrat.  

 
Bibliografie 
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Miclea, M. Modificări cognitiv-comportamentale – suport de curs 
Barnen, R. ( 2008 ). Vârsta preşcolară: Ghid pentru părinţi. Speed promotion 
Maccoby, E. E. (2000). Parenting and its effect on children: on reading and misreading behaviour.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. TACEA CORINA MARIA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne referim la educaţia pe care copilul o dobândește de la părinţi, 

de fapt la dezvoltarea și formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.  
 Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, reprezintă 

prima influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea comportamentului şi a modului de relaționare. 
Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autocunoștere și devenirea ca adult. Clipele linistite din familie, alimentația sănătoasă, muzica de calitate 
ascultată în familie, jocurile cu mama și tata și tot pachetul armonios din inima familiei are un impact foarte 
mare asupra dezvoltării copilului din toate punctele de vedere.  

Părintii trebuie să constientizeze impactul și modelul reprezentat în fața copilului, pornind de la 
lucruri simple la complicat. În ultimii ani, tendința părinților este spre o mare permisivitate, timp foarte 
puțin petrecut în familie și toate activitățile desfășurate într-o mare viteză și tratate în general superficial.  

Chiar dacă foarte mulți părinți sunt interesați de subiectul “parenting”, încă sunt copii uitați în fața 
tabletelor, nervoși de la o vârstă fragedă și cu probleme de comportament. Conștientizarea acestor situații 
ne determină să fim mai atenti la semnalele transmise de copii, mai ales în primii ani de viață, până să intre 
într-o colectivitate, unde rolurile de educatori și formatori sunt împărțite, iar părintele împreună cu 
educatorul fac front comun pentru binele copilașilor.  

Foarte mulți copii învață înainte de a ajunge la vârsta preșcolară să scrie, să citească și să socotească, 
fiind mai mult o concurență între părinti referitor la numărul activitătilor desfășurate de micuți, de numarul 
cursurilor de engleza, pian, etc., iar cateodata se pierd din vedere regulile morale și bunele maniere atât de 
necesare copilului în relaționarea cu cei din jur.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE – CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREŞC.: TACHE DORINA-ALEXANDRA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308, BUCUREŞTI 

 
Această expresie, ”cei şapte ani de acasă”, este una dintre cele mai folosite şi sugestive expresii pentru 

a exprima buna creştere a unui copil sau chiar a unui adult. Atunci când un om este manierat, cu bun-simţ 
şi respectabil, tindem să spunem că acest om are “cei şapte ani de acasă”.  

Însă care este adevărul din spatele acestei expresii?  
Sunt primii ani din viaţă esenţiali în formarea unui spirit civic şi respect pentru ceea ce ne înconjoară? 

Este, pe deplin, responsabilitatea părintelui de a transmite în aceşti ani multe dintre cunoştinţele necesare 
unui copil respectuos? Are nevoie părintele de ajutor? Solicită părintele ajutor? 

Acestea sunt câteva din întrebările care îmi vin în minte atunci când mă gândesc la “cei şapte ani de 
acasă”.  

Într-adevăr, primii ani din viaţă sunt cei în care copilul îşi modelează personalitatea şi trăsăturile de 
caracter, în care urmăreşte cu atenţie modelele alese şi le copiază întocmai, în care începe a face distincţia 
între bine şi rău. Rolul părinţilor este unul foarte important, acela de a-l îndruma pe copil pe calea cea bună, 
de a-i spune care sunt lucrurile demne de un om serios şi cu respect pentru sine şi pentru ceilalţi, de a fi un 
exemplu bun de urmat şi de a-l corecta atunci când greşeşte.  

Însă trebuie ţinut cont de faptul că un copil, după vârsta de trei ani, îşi petrece o bună parte din timpul 
său la grădiniţă. În acel moment, cadrul didactic preia o parte din sarcinile părintelui şi îndeplineşte această 
funcţie de model şi îndrumător al copilului.  

Cadrul ideal în care copiii se dezvoltă armonios din punct de vedere psiho-cognitiv-afectiv este acela 
în care părintele şi reprezentantul instituţiilor educaţionale, educatorul, colaborează şi dicută, acţionează, 
de fiecare dată când e nevoie. O bună relaţie între aceştia facilitează asimilarea de bune-practici de către 
copii.  

Părintelui îi revine sarcina de a solicita ajutorul educatorului de câte ori întâmpină dificultăţi, iar 
acesta din urmă trebuie să prezinte real interes pentru sprijinirea familiei şi, in mod deosebit şi direct, a 
copilului.  

2432

 



 EDUCATIA IN FAMILIE – 
 FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII 

 
 PROF. INV PRIMAR TACU CRISTINA  

 
Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii ei, prin 

noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme 
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia 
sa. Educatia, sub toate formele ei, este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si 
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care 
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea 
unor solutii adecvate.  

Considerand ca “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie generala 
influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) vom incerca sa extragem cateva dintre 
caracteristicile relatiilor de filiatiune care au importanta majora in definirea personalitatii copilului. 
Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar(parinti – copii), 
secundar(relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, prin care sunt preluatre 
de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul exceptionala, 
interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii copilului. 
Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de 
conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care 
parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata 
viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea 
este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia 
mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.  

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni 
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei, 
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii 
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale 
(“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind 
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si 
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai 
mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele 
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.  

In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul 
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental 
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, 
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de 
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite 
in familie 

Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine 
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea 
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile 
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta 
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie 
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, 
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile 
educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in 
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, 
etc si, pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari.  

Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai 
multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale 
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor 
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educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt 
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura, 
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei. 
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau 
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale 
strategiilor lor educationale.  

Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii 
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.  

Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi 
va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si, 
in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei 
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice 
varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara 
programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati 
artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest domeniu.  

Afirmand”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu am 
facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia buna, 
maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate.  

La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot 
constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca scoala, viata 
in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligenta 
rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati.  

Apar astfel atitudini de ingamfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilitati, 
dar si atitudini de subevaluare a copiilor, precum si slabe posibilitati de adaptare la situatii noi.  

Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si 
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta 
o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si 
comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un 
comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele 
ei, in ultima instanta, timiditate exagerata.  

Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii 
armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un cadru general de 
viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, 
destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii 
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se 
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina 
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii 
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta. ”(M. Gilly).  

In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt 
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie problemelor 
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii 
exercitandu-se oarecum paralel.  

Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile 
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa 
constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor 
scolare.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. TALOȘ FLOARE-MARGARETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SIMION BARNUȚIU  

 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și împlinirea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfacute nevoile fiziologice și sociale împlinind 
etapele întregului său ciclu de creștere. Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educatia primită 
de acesta pâna la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul 
existentei biofizice al dezvoltarii copilului. Principalul obiectiv al familiei trebuie sa fie păstrarea sănătății. 
Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program 
zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa.  

Copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și 
“școala primilor ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, al tuturor trăsăturilor care il vor defini 
ca om întreg, ca persoană cu statut social.  

Orice experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie. 
Familia reprezintă pentru copil, structura socio-afectivă de bază, principal structură protectoare absolută 
necesară existenței lui. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, 
când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în 
societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor 
învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de 
respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei 
care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 

Personalitatea copiilor depinde foarte mult de comportamentul părinților. Ea începe să se 
formeze prin intermediul interacțiunilor zilnice ale copiilor cu părinții, iar modalitatea în care 
părinții fac față micilor evenimente de zi cu zi este observată și integrată în subconștientul copilului.  

Personalitatea se formează prin acumularea de interacțiuni în familie, aparent minore, momente 
petrecute cu familia, zilnice. Prin toate cuvintele și comportamentele părinților, aceștia transmit copiilor lor 
mesaje existențiale care intra în subconștientul acestora fără ca aceștia să aibă capacitatea de a alege sau a 
respinge aceste credințe. Astfel, percepțiiile despre lume și despre sine sunt imprimate direct în subconștient 
fără filtrele minții analitice care nu sunt încă pe deplin formate.  

 La maturitate, suntem înclinați să stabilim relații cu persoane capabile să joace rolurile pe care le-am 
avut în copilarie în familia de origine sau cele jucate initial de unul dintre părinții noștri. Căutam o re-creare 
a familiei de origine, devenită pentru noi tipar interior al relațiilor umane de care nu reusim să ne debarasăm, 
spun psihologii. Re-cream astfel singura lume inter-relațională pe care am cunoscut-o, exact asa cum am 
perceput-o în primii 7 ani de viață.  

 Una din funcţiile familiei constă în educarea şi pregătirea tinerilor în vederea integrării lor optime în 
viaţa şi activitatea socială. În cadrul familiei, părinţii exercită, direct sau indirect, influenţe educaţional-
formative asupra propriilor copii. Cuplul conjugal constituie un veritabil model social care, fiind de altfel 
primul în ordinea influenţelor din partea modelelor sociale existente, are o influenţă hotărâtoare asupra 
copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu 
diferite norme şi valori sociale.  

 Părinţii exercită influenţe educaţional-modelatorii în cadrul familiei şi în mod direct, în baza unei 
anumite strategii educaţionale, folosind mai mult sau mai puţin sistematic şi organizat anumite metode şi 
tehnici educaţionale. Mai ales, în primii ani de viaţă ( ,,cei şapte ani de-acasă”), se pun bazele unor 
importante componente de personalitate, apare imperios necesar ca educaţia în familie să se desfăşoare în 
mod unitar, pe baza unui ansamblu de principii psihopedagogice şi a unei metodologii clar conturate. Pentru 
aceasta el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, destul de ma leabili în raporturile lor cu copilul, 
fără a da însă dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinţii au grijă de el, că iau parte la micile 
lui necazuri şi la problemele care îl interesează şi că nu se dezinteresează de ceea ce se întâmplă la grădiniţă 
sau şcoală. Dar în acelaşi timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-1 lăsa să-
şi închipuie că libertatea lui e fără margini şi, totodată, să ştie că părinţii săi împărtăşesc acelaşi nivel de 
exigenţă 
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Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educațional. Fie că este vorba 
despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la gradinită sau școală, copilul trebuie învățat să 
înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau de interdicții pe care i le stabilesc părinții sau 
educatorii.  

 Indiferent de convingeri, experiențe sau atitudini, scopurile tuturor părinților converg înspre același 
rezultat: cu toții ne dorim copii bine pregătiti, care să-și găsească un loc cat mai bun într-o lume din ce în 
ce mai competitivă în care orice cunoștinta.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor aspecte.  

 Un rol extrem de important în dezvoltarea personalităţii copiilor îl are educaţia extracurriculară. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i 
in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea 
unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  
 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – OM. 
Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi 
preferinţe.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
„CEI ȘAPTE ANI DE ACASA” 

 
PROF. TAMAȘ DORA 

COLEGIUL ECONOMIC „PINTEA VITEAZUL” 
 
 Numeroase cercetări au încercat în ultimii ani să facă distincție între ceea ce ține de mama-natură și 

ceea ce ține de dezvoltare funcțiilor cognitive la copil, respectiv de modul în care acesta învață, în care își 
dezvoltă și își organizează cunoștințele.  

 Mediul familial ocupă, după cum se știe, un loc central în constelația factorilor determinanți ai 
evoluției individului. Copilul, ființă înzestrată cu un fabulos potențial de dezvoltare, foarte receptiv la 
influențele externe-fie ele pozitive, fie negative-nu este un adult în miniatură, ci doar „ un candidat la 
umanizare”(H. Piéron).  

 Fundamentarea personalității sale se realizează în mare măsură în sânul familiei, care reprezintă 
universul afectiv, social și cultural al viitorului adult, concepția educativă, stilul și metodele adoptate, sub 
forma cerințelor și atitudinilor față de copil, jucând un rol primordial în formarea personalității acestuia, o 
așa-zisă „pedagogie familială”. Sunt așadar o multitudine de moduri de „a educa bine”, existând însă, unele, 
care în raport cu cunoștințele actuale de psihologie, pot fi considerate „patogene” și care pot duce la așa-
zisele „malformații educative”(T. Kulcsar), cu consecințe ireversibile.  

 Trăsăturile și coordonatele personalității se cristalizează după modelul și natura situațiilor trăite 
nemijlocit, repetat și intens de către copil în mediul familial, care este considerat-prin funcția sa centrală de 
creștere și educare-locul de inserție al copilului în societate și în cultură. Atitudinile părintești au consecințe 
durabile asupra personalității în formare. Din acest considerent, singura atitudine validă în educarea 
copilului este cea de acceptare a lui. Ea presupune o dragoste „rațională” și spontană față de copil, o dozare 
optimă a frustrărilor adaptative, în raport cu trebuința de autonomie a copilului. Putem sublinia aici 
problema disciplinei, severitatea și blândețea fiind cele mai controversate situații, majoritatea neștiind să le 
reglementeze, însă e cert un lucru: severitatea trebuie să aibă o măsură, cum și blândețea trebuie să aibă o 
măsură. Conform specialiștilor, bazele educației se pun până la cinci ani, iar ceea ce copilul a dobândit până 
la această vârstă reprezintă 90% din întregul proces educativ. Putem analiza și identifica dozajul de 
severitate/bunătate, urmărind comportamentele copiilor în diferite situații și ipostaze. Adesea vedem copii 
mofturoși și plângăcioși, sau copii care-și sâcâie părinții cu întrebări în public, sau mai rar, copii blânzi, 
calmi, care par să aibă o armonie aparte în comportament. Se impune sublinierea faptului că severitatea în 
cazul acestui subiect nu se dorește a fi înțeleasă ca acea formă tipică de isterie, ci din contră apelarea la 
tehnici de comunicare asertivă, o atitudine de calm, siguranță și fermitate.  

 Conchidem așadar, că regula cea mai importantă este stabilirea unor norme, mai ales în chestiunea 
gradului de intervenție în viața copilului: „Ce doză de libertate, de independență trebuie să i se acorde 
copilului?În ce măsură și ce anume trebuie să-i permitem sau să-i interzicem, ce anume trebuie să rezervăm 
voinței lui?”  

 Desigur, educația familială nu hotărăște totul în „clădirea”, în structurarea personalității copilului. 
Dintre influențele formative externe, doar unele țin de atmosfera, tonalitatea afectivă, dimensiunea socio-
culturală a familiei. Altele, care întăresc sau reduc efectul influențelor familiale, în funcție de calitatea 
acestora, sunt extrafamiliale: școala, grădiniță etc.  
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EDUCAȚIA PARENTALĂ LA GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. TĂMAȘ PAULA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 IP 

 JUD. SĂLAJ 
 
 ”Sarcina părinților nu este aceea de a alege ei în locul copiilor...ci de a-i pregăti pe copii să aleagă 

cu seriozitate ei înșiși. ” 
 Calitatea de părinte nu este ceva moștenit sau înnăscut și nici nu implică de la sine apariția ca prin 

minune a acelor cunoștințe și abilități necesare zi de zi pentru a oferi copiilor o educație de calitate în mediul 
familial. Fiecare învață să fie părinte de la cei din jurul său, din ceea ce citește sau aude. Nu întotdeauna 
însă aceste informații sunt cele mai potrivite și suficiente pentru a face din noi părintele de care copilul are 
nevoie pentru a se dezvolta și pentru a crește sănătos fizic și mental.  

 A oferi părinților informații relevante referitoare la nevoile copiilor la diferite vârste și a-i ajuta să-
și dezvolte și să-și îmbunătățească abilitățile parentale reprezintă o răspundere pe care educatoarea și-o 
asumă.  

 Ora de consiliere și educație parentală este destinată părinților copiilor preșcolari, principalii 
parteneri în procesul instructiv educativ. Aceasta se desfășoară într-un cadru organizat, formal și nonformal 
de derulare a activităților educaționale proprii, parteneriatele în informarea și consilierea părinților fiind un 
element important al dezvoltării calității serviciilor oferite comunității locale. Părinții participă la sesiuni 
de informare pentru părinți, la orele de consiliere educațională cu rol de suport de care aceștia au nevoie în 
scopul îmbunătățirii relației părinți-copii.  

 Împlinirea menirii unui părinte se dovedește atunci când, împreună cu grădinița reușesc să educe 
copilul astfel încât în viață el să aprecieze munca, să fie util în societate, să dovedească deprinderi și achiziții 
socio-cognitive.  

 Prin intrarea copiilor în grădiniță, ei sunt integrați într-un sistem unitar de învățământ, care urmărește 
îndeplinirea unor obiective științifice stabilite ce decurg din scopul învățământului în actuala etapă și din 
necesitatea de a respecta particularitățile psihofiziologice ale copiilor.  

 Se observă că părinții alături de educatoare au un rol covârșitor în formarea copiilor preșcolari. Ei au 
rolul de a se îngriji de sănătatea copiilor, de formarea și dezvoltarea lor fizică, de educarea și pregătirea lor 
pentru integrarea în societate, dar mai întâi, în viața de școlar. Din păcate sunt și părinți care nu reușesc să 
găsească cele mai bune metode de a ”reuși cu brio” în meseria de părinte.  

 Dispunând de o experiență bogată în calitate de cadru didactic, susținem cu toată convingerea că 
dialogul cu familia, susținut în diferite contexte este un prilej deosebit pentru noi, de a nesfătui cu părinții, 
de a discuta problemele educative, precum și modalitățile de abordare a copilului.  

 Educarea calității de părinte a rămas o prioritate pentru noi, deoarece a crește și a educa un copil, ar 
trebui să fie pentru toți părinții o datorie. În acest sens, cursurile pentru părinți”Educați așa!” susțin alături 
de ședințele cu părinții și orele de consiliere acest deziderat. Am observat că părinții care participă la aceste 
cursuri își îmbunătățesc relația cu copiii dar și cu educatoarea, sunt deschiși la nevoile copilului dar și la 
cerințele grădiniței pentru a realiza obiectivele acesteia: formarea socio-emoțională, cognitivă, psiho-
motorie, etc. a preșcolarului în vederea integrării lui în societate.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Dumitrana, M. – „Copilul, familia şi grădiniţa”, Editura Compania, 2000 
2. Lespezeanu M., „Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar”, Ed. Omfal Esenţial,  
Bucureşti, 2007.  
3. Educaţia aşa!, Fundaţia Copiii noştri, Bucureşti, 2001; 
4. Epstein J., “Parteneriate Grădiniţă- Familie”, 1994 
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RELAȚIA PARINTE-COPIL. RELATIA CU MAMA 
 

 TAMAȘ TEODORA ANCA 
  

Alfred Adler este de părere că viaţa dinstinctivă, întreaga viaţă psihică, este canalizată înspre acele 
planuri în care individul îşi află locul alături de ceilalţi. Chiar şi slăbiciunea organismului copilului este 
aceea care îl constrânge la această legătură, relaţia sugarului cu mama sa fiind determinantă în această 
privinţă. Din această relaţie se dezvoltă mai târziu toate posibilităţile şi aptitudinile. De aceea, mama are o 
misiune importantă, aceasta constând în dirijarea dezvoltării copilului, astfel încât acesta să poată răspunde 
mai târziu corect exigenţelor vieţii sociale.  

 Copilul va asculta, va vorbi şi va privi în raport cu cele învăţate de la mama sa, aceasta fiind de fapt 
funcţia primordială a mamei. Sentimentul de comuniune are la obârşie mama, iar mecanismul acesta, dacă 
funcţionează permanent, devine în cele din urmă un automatism psihic care generează forma de viaţă a 
copilului. Acolo unde mama a eşuat în realizarea primei funcţii, nu a reuşit nici în realizarea celei de a doua: 
extinderea sentimentului de comuniune al copilului faţă de alţii sau pregătirea copilului în aşa fel încât să-
şi întâmpine semenii cum se cuvine.  

 Dacă această relaţie nu a fost realizată în primii ani, deficitul de interes faţă de ceilalţi capătă 
consistenţă, iar individul va considera că viaţa trebuie trăită fără a te sinchisi de ceilalţi şi mereu să iei, 
niciodată să nu dai. Sentimentul valorii îl va poseda doar acel care se va simţi la locul său.  

Iată de ce, potrivit aceluiaşi autor, mama are un rol foarte important în crearea legăturilor dintre copil 
şi semenii săi. Ea are datoria de a dezvolta „sentimentul de comuniune socială”. ( Adler, A., 2010, p. 23) 

Încă Pestalozzi afirma că mama dă copilului lumina călăuzitoare în relaţiile cu ceilalţi oameni, iar 
Nietzsche spunea că fiecare îşi făureşte imaginea ideală a celui iubit după raporturile care au existat între 
el şi mama sa.  

Pot apărea şi erori în relaţia mamă- copil, în ceea ce priveşte dezvoltarea sentimentului de comuniune 
socială. Prima eroare poate consta în incapacitatea mamei de a dezvolta acest sentiment, urmând ca mai 
târziu acest rol să revină altor persoane din jurul copilului. Cea de a doua eroare poate apărea atunci când 
mama îşi exagerează rolul, procedând în aşa fel încât de acest sentiment va beneficia doar ea.  

Astfel, Adler consideră că mama este „o mediatoare indispensabilă pentru viaţă; ea este aceea care 
trebuie să cultive sentimentul de comuniune, să-l călăuzească şi să-l orienteze către ceilalţi. ” ( ibidem) 

Relaţia mamă-copil trebuie să fie unică şi foarte specială, care nu poate fi asemănată cu nici o altă 
relaţie.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
  

 PROF. INV. PRIMAR: TAMBA ADRIANA-ELENA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ,,VASILE NETEA ”  
 LOCALITATEA DEDA, JUDEȚUL MUREȘ 

 
 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

BIBLIOGRAFIE 
* Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
* Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
* Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
* Gheorghe Schwartz, Gabriela Kelemen, Olga D. Moldovan, „Psihologia copilului”, Editura 

Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009 
* Vrăsmaş Ecaterina Adina, „Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
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MAMA, TE ADOR! 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR TĂNASE ANICA-MARIA,  
LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE”, GALAȚI, JUDEȚ GALAȚI 

 
 „Viitorul unui copil este totdeauna fapta mamei sale. ” –Napoleon 
 Luma martie aduce cu ea primele schimbări ale naturii și cele mai importante momente pentru cei 

mici și mari: sărbătorile de 1 martie și Ziua Internațională a Femeii. Elevii clasei întâi, cu emoție, au pregătit 
mărțișoare și surprize pentru mamele, bunicile, surioarele și persoanele importante din viața lor.  

 În acest context social, familia ar trebui să fie punctul de pornire, prima școală a fiecărui copil, 
părinții având un rol fundamental în viața copilului care are nevoie de modele.  

Psihologii au constatat de-a lungul timpului că familia este cea care pune bazele educației. Aceștia 
afirmă: „În familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter”. 
Educaţia primită în familia naturală sau în cea adoptivă are o influenţă covârşitoare în selectarea și 
ierarhizarea valorilor ce definesc sistemul personal de valori al copilului. Căci „adevărata mamă nu este 
cea care-i dă viață copilului, ci bună creștere”, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, care compară familia cu 
o biserică mai mică în care copilul se dezvoltă armonios și echilibrat datorită valorilor fundamentale pe 
care aceasta i le transmite sau ar trebui să le transmită.  

Astfel, familia este prima școală în care copilul învață rutinele de dimineață și de seară. Rolul mamei 
este covârșitor în cunoașterea și respectarea acestor rutine. La vârsta de șapte ani elevii ar trebui să facă 
patul singuri, să se spele pe dinți, să se pieptene, să se îmbrace, să facă duș, să se încalțe, să strângă jucăriile, 
să aranjeze și să ia masa, să spele farfuria, să șteargă praful, etc. Pe lângă aceste rutine, școlarii trebuie să 
respecte un program le lucru și odihnă bine gândit și realizat. Activitățile zilnice trebuie îmbinate cu 
petrecerea timpului liber împreună cu alți copii de vârsta lor, cu părinții, cu rudele, cu familia. În realitate, 
unele din aceste rutine nu sunt formate, mamele sunt mult prea protectoare și fac multe lucruri în locul 
copiilor. Mulți copii trăiesc în familii monoparentale sau unul, chiar ambii părinți, aleg să meargă în 
străinătete pentru a asigura un trai mai bun copiilor, iar valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există, 
elevii sunt lipsiți de îndrumare și control. Toate aceste sarcini revin acum școlii, care încearcă să-i dezvolte 
armonios din punct de vedere emoțional, moral și intelectual.  

Nu toate familiile sunt orientate de aceleaşi valori şi atitudini în creșterea şi educarea copiilor. Părinţii 
aparținând unor categorii socio-economice diferite transmit copiilor lor valori diferite. Copilul știe încă de 
la o vârstă fragedă, din familie, care sunt lucrurile bune și care sunt lucrurile rele, mama și tata sunt primii 
educatori, părinții îl învață și le servesc drept model. Copiii învață foarte repede atitudinile, 
comportamentele, credințele și convingerile părinților, însă ei sunt expuși zilnic multor atitudini si 
comportamente, care nu sunt întotdeauna cele transmise de părinți. Prin urmare, părinții trebuie să fie foarte 
atenți la mesajele pe care le transmit copiilor și la anturajul în care aceștia se învârt, deoarece acesta ar 
putea influența negativ distorsionând adesea ceea ce ei au învățat în familie.  

Un rol important în formarea caracterului unui copil îl are și mas-media, televizorul, Internetul, 
telefonul mobil. Tot părinții sunt cei care trebuie să supravegheze copiii și să evite vizionarea unor desene 
animate care nu sunt educative sau vizionarea unor filme sau emisiuni cu o influență negativă asupra 
dezvoltării copilului sau nu sunt specific vârstei. Uneori, este dificil să transmiți și să susții veridicitatea 
valorilor în fața copiilor într-o societate în care ne confruntăm adesea cu non-valori, cărora trebuie să le 
facem față, iar virtuți precum: bunătatea, cinstea, adevărul, sinceritatea, dreptatea, corectitudinea, 
generozitatea sunt considerate perimate și inutile.  

„O mamă prețuiește cât o sută de profesori”, afirma Johann Friederich Herbart. Copiii au nevoie de 
modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în cadrul școlii prin puterea 
exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl imite. Copiii trebuie să simtă că există un 
loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De asemenea, este necesar 
ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă 
că responsabilitatea de a le valorifica le aparține.  

Însă locul părinților nu poate fi luat de școală, bunici, familia extinsă. Părinții trebuie să înțeleagă că 
cei mici au nevoie de ei în preajma lor pentru a se dezvolta armonios din punct de vedere emoțional, moral 
și intelectual.  
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Familia este și va rămâne prima școală a fiecărui copil. Cei șapte ani de acasă reprezintă bagajul cu 
care copilul pornește la drum în școala în care va învăța.  

 
Bibliografie: 
Voinea, Mihaela, 1993, Sociologia familiei, Editura Universității, București 
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FAMILIA, CEA DINTÂI ,,ȘCOALĂ” 
 

PROF. INV. PRIMAR TĂNASE DANIELA MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEŞTI, JUD. BACĂU 

 
Familia este cea dintâi ,,școală" în care copiii învață cum să se comporte în viață și în societate. 

Pregătirea pentru viaţă a omului începe din primele luni de existenţă şi primii care pun bazele educaţiei sale 
sunt părinţii, familia.  

De calitatea achizițiilor psihocognitive, psihoafective și psihomotorii din primii ani de viață depinde 
fundamental calitatea achizițiilor psiho-comportamentale ulterioare. De aceea, de modul în care familia 
influențează dezvoltarea copilului în această perioadă a vieții depinde comportamentul socio-relațional al 
viitorului adult.  

În primii șapte ani de viață, copilul dovedește mare sensibilitate, receptivitate și mobilitate, potențialul 
afectiv-volițional este în creștere iar înclinațiile, aptitudinile și deprinderile se conturează. Acum se 
formează 3 grupe de deprinderi de bază: deprinderi igenico-sanitare, deprinderi de ordine și curățenie, 
deprinderi de comportare civilizată și de politețe. Cele mai importante deprinderi de comportament, așa 
numiții ,,șapte ani de-acasă": respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, 
ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate sunt învățate în familie.  

Lipsa deprinderilor bune face posibilă instalarea unor deprinderi greșite, de aici necesitatea ca în 
familie și la grădiniță, să se insiste pe formarea deprinderilor de bază, până acestea se transformă în 
obișnuințe. Un elev fără „cei 7 ani de-acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult.  

Pentru formarea și consolidarea oricărei deprinderi este necesar ca părinții să țină seama de 
particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor, precum și cele psihofizice. Modalitățile de educare 
trebuie să fie adaptate vârstei și puterii de înțelegere a copiilor.  

Buna cunoaştere a ceea ce trebuie să primească copilul şi primeşte concret din partea familiei, 
conjugată cu o muncă metodică, pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, în condiţiile unei bune colaborări dintre 
familie şi grădiniţă, al unei îndrumări suficiente a familiei reprezintă pârghii de bază în munca cu 
preşcolarul.  

Familia se poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protecţie în funcţie de abilităţile pe care 
le dezvoltă copilului climatul educaţional şi afectiv existent în mediul familial. Modul în care sunt 
prezentate, comentate, argumentate informaţiile de către părinţi, influenţează opiniile şi atitudinile copiilor. 
Familia, şcoala şi alte microgrupuri (grupul de prieteni) constituie medii de viaţă cu ponderi diferite de 
influenţare asupra copilului. Comportamentul său nu poate fi înţeles decât totalizând ansamblul acestor 
influenţe. Atunci când părinţii, elevii şi școala se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Dacă părinții comunică şi colaborează cu școala atunci cei care vor avea de câştigat sunt copiii. Din 
păcate la începutul școlarizării părinţii participă activ la viaţa de şcolar însă cu timpul încep să-şi limiteze 
implicarea doar la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Atitudinea părinţilor trebuie să fie una 
de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 
De multe ori prezența lor la ședințele cu părinții sau frecvența participării la consultațiile săptămânale cu 
profesorii scade dramatic spre finalul clasei a IV-a. Cadrele didactice trebuie să dovedească mult tact în 
prezentarea situației școlare a elevilor pentru ca uneori concentrându-se doar pe aspectele negative legate 
de comportamentul elevului sau de rezultatele la învățătură îndepărtează părinții de școală.  

Cum nu există o ,,școală" a părinților, deși majoritatea adulților au acces la informații de 
specialitate despre cum să educi un copil, mulți părinți apelează la propria experiență și își cresc copiii 

așa cum au fost crescuți ei sau având o copilărie nefericită, acordă acestora libertate neîngrădită, ceea ce 
este în detrimentul dezvoltării ulterioare a copiilor. Este nevoie ca școala prin sedințele cu părinții, prin 
orele de consiliere individuală sau prin lectoratele cu părinții să ofere exemple despre modul în care trebuie 
să se comporte părinții în anumite situații. Trebuie să existe o concordanță de cerințe între factorii de 
educație din familie și grădiniță/școală.  

 Dacă până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia odată 
cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, de aceea între acţiunile educative ale celor 
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doi factori trebuie să existe un raport de complementaritate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a 
celuilalt.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

În concluzie, precizez importanța celor șapte ani de acasă, prin faptul că aceștia sunt punctul de 
plecare în educarea corectă a copilului, care îl va însoți pentru tot restul vieții.  

 
Bibliografie: 
1 Băran-Pescaru, Adina, Parteneriat în educație familie-școală-comunitate, Editura Aramis,  
București, 2004; 
2. Ciofu, Carmen – Interacțiunea părinți-copii, Editura Științifică și Enciclopedică, București,  
1989; 
3. Silva Dima, Cei șapte ani de-acasă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1992.  
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BAZA EDUCAŢIEI ÎN CEI 7 ANI DE-ACASĂ  
 

PROF. INV. PRIMAR TĂNASE GABRIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL ” GALATI 

 
Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme 

educaţionale încă de la vârste fragede - rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se 
învaţă în familie. Fiecare copil este unic şi nu poate fi comparat ,,decât cu sine însuşi”. El are nevoie de 
dragoste, securitate, îngrijire, dar şi de educaţie. Educaţia copilului are la bază o serie de reguli care 
formează ansamblul educaţional. Fie că este vorba despre viaţa de acasă, fie că vorbim despre educaţia de 
la grădiniţă sau şcoală, copilul trebuie învăţat să înţeleagă şi să respecte regulile de comportament sau 
interdicţiile pe care i le stabilesc părinţii sau educatorii. Fiecare părinte are o serie de reguli şi încearcă să 
le aplice când e vorba despre educaţia copilului său. Pentru reuşita educaţiei copilului, regulile trebuie să 
fie: clare, concrete, constante, coerente, consecvente. Copilul nu este niciodată prea mic să înveţe dacă are 
ca sprijin adultul. Educaţia începe în familie, dar cel mai important rol în continuarea acestei educaţii îl 
joacă instituţiile educaţionale, prima dintre ele, care pune baza, fiind grădiniţa. Învăţarea în grădiniţă capătă 
un sens larg, fiind îndreptată nu numai spre acumularea de cunoştinţe, ci concepută ca o activitate strâns 
legată de latura psihosocială a copilului, sprijinindu-se pe structura concretă a gândirii acestuia. Grădiniţa 
are un rol deosebit de important în dezvoltarea pe toate planurile a copilului. Procesul de învăţare desfăşurat 
este unul lejer, în care copilul învaţă o serie de lucruri noi, stabilindu-şi împreună cu educatoarea sau uneori 
singur atât subiectul învăţării, cât şi limita. Învăţarea nu este doar o asimilare de cunoştinţe şi achiziţii ci şi 
un proces de cunoaştere, de reflectare a realităţii. Are un caracter activ şi constructiv, contribuind la 
dezvoltarea unor însuşiri esenţiale ale copilului preşcolar. Grădiniţa nu este şi nu trebuie să devină o mică 
şcoală. Pregătirea pentru şcoală nu trebuie să se regăsească pe primul loc în lista de obiective a educatoarei. 
Obiectivul principal în grădiniţă rămâne dezvoltarea personalităţii copilului, care trebuie să se facă în raport 
cu nevoile specifice vârstei, cu posibilităţile şi dotările sale. Prin învăţare se realizează o bună pregătire în 
sensul dezvoltării şi formării capacităţilor, competenţelor şi comportamentelor flexibile şi deschise, care 
constituie o premisă optimă pentru şcolarizare. Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se 
poarte la şcoală, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-acasă reprezintă şi 
abilităţile minime de socializare. E foarte important ca micuţul să ştie cum să vorbească şi să fie capabil să 
înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită comunitate. Bineînţeles, în cei şapte 
ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte 
ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu este vorba numai de etichetă, de cum 
să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt 
este important pentru el, că are valoare ca om.  
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 PRIMII ȘAPTE ANI ÎNTRE ACASĂ ȘI GRĂDINIȚĂ 
 

 EDUCATOARE TĂNASE IOANA -GRĂDINIŢA NR. 35, BUCUREŞTI 
 
 Părinţii moderni se confruntă în zilele noastre cu foarte multe dileme legate de educaţia copiilor.  
 La sfârşitul preșcolarității ne întâlnim adesea cu expresia “cei 7 ani de acasă”, expresie ce reflectă 

importanţa constituirii bazelor dezvoltării activităţii psihice şi conturarea trăsăturilor de personalitate ce îşi 
pun amprenta pe comportamentele viitoare.  

 Copiii învaţă observând comportamentul celorlalţi din contextul lor de viaţă – părinţi, bunici, fraţi 
sau surori, alţi copii, educatoare. Multe din comportamentele sociale şi emoţionale ale copilului se învaţă 
prin imitare şi modelare; adeseori adulţii nu verbalizează regulile de comportament pentru copil. Astfel, 
copilul învaţă implicit acele comportamente care nu au fost verbalizate de către adulţi. Această învăţare 
implicită este uneori una eronată şi limitativă, care nu îi permite copilului să cunoască multe din modalităţile 
de comportament în diverse situaţii concrete.  

 Pentru a avea un copil echilibrat, capabil să ia decizii corecte în ceea ce-l privește, părinții trebuie să 
se implice în fiecare etapă a dezvoltării lui.  

 Repetiţia sau respectarea unei rutine este cheia educaţiei, metodă care trebuie urmată fără abatere din 
primii ani de viaţă, de la felul în care învaţă să se spele pe dinţi, să aibă grijă de lucruri sau de animale, să-
şi facă temele etc. Rutina este importantă mai ales în ceea ce priveşte respectarea şi adoptarea unor 
comportamente de bază, dar este şi „structura“ pe care se clădesc aspecte mult mai importante. Din nou, 
răbdarea este esenţială în ceea ce-l priveşte pe adult. Copilul nu va înţelege mai bine că trebuie să se spele 
pe dinţi în fiecare zi, dacă se va ţipa la el. Important este ca aceste obişnuinţe să fie dezvoltate în timp, într-
un mod care să-l atragă pe copil, chiar dacă presupune ca părintele să găsească o metodă prin care să 
transforme rutina într-o joacă, indiferent dacă este vorba despre spălat pe dinţi sau despre făcut ordine în 
cameră.  

 Este evident faptul că dezvoltarea copiilor este adesea inegală, în sensul în care achiziţiile lor la 
nivelul diferitelor competenţe nu sunt similare şi se realizează de multe ori în salturi, perioade de achiziţii 
puternice fiind urmate de perioade de stagnare. Cu toate că nu există un „orar” al dezvoltării şi nici limite 
stricte, totuşi există repere relativ stabile pentru fiecare categorie de vârstă.  

Perioada preșcolară este una din etapele de intensă dezvoltare psihică ce are loc sub presiunea 
structurilor sociale, culturale, prin influențele massmediei și frecventarea instituțiilor preșcolare unde 
copilul ia contact cu cerinte multiple privind autonomia și adaptarea la mediul de viață.  

Ȋn multe situaţii apar diferenţe de cerinţe ȋntre grădiniţă şi familie ceea ce presupune o varietate de 
conduite şi apariţia unor contradicţii dintre aceste solicitări care pot stimula dezvoltarea explozivă a 
comportamentelor, a conduitelor sociale diferenţiate, a formări unor strategii diverse de activităţi intelective 
dezvoltându-se uneori şi negativismul infantil dar şi o concepere mai profundă, de fond a ȋntregii activităţi 
psihice prin asimilarea treptată a ceea ce este permis şi a ceea ce este nepermis, a ceea ce este posibil şi a 
ceeea ce este imposibil, a ceea ce este bun şi a ceea ce este rău.  
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 DARUL APRECIERII SI AL EMPATIEI IN PRIMII ANI DE VIATA AI 
COPILULUI  

 
 PIP JENICA TANASE 

 SCOALA GIMNAZIALA NR. 26 GALATI  
 
 “Bucuria de a creste impreuna”  
Niciodata nu veti putea patrunde in sufletul cuiva, nici vedea lumea asa cum o vede, pana nu sunteti 

manati de dorinta sincera de a-l intelege, sustinuti de fermitatea de caracter, de un Cont Afectiv substantial 
si de abilitatea de a asculta cu empatie. (Stephen Covey) ;  

1. Descrierea contextului educational si argumentarea situatiei  
Empatia si aprecierea sunt doua daruri pretioase care puse in valiza fiecarui individ si scoase la 

momentul potrivit, pot fi chei de reusita care conduc la armonizarea relatiilor dintre oameni, la bucuria de 
a creste si a face lucruri impreuna si de ce nu de a duce o viata împlinită. De la varste mici, copiii pot 
intelege si actiona pe aceste abilitati sociale daca au antrenori buni care sa stie sa le arate corect 
directia.  

Cum explicam acest lucru copiilor? 
Ce este empatia ?  
Empatia este abilitatea de a simți și a înțelege emoțiile celuilalt. Un astfel de raspuns va starni 

curiozitate in randul copiilor si dorinta de a intelege cum se manifesta.  
Si de ce este importanta empatia in viata noastra? 
Empatia este importantă deoarece ne ajută să înțelegem emoțiile și sentimentele celuilalt și, astfel, 

putem acționa corespunzător situației.  
Pana aici totul pare clar si usor de inteles, avand o abordare de mare finete si acompaniata de rabdare 

pentru ca micutii, pe termen mediu si lung sa -si insuseasca urmatoarele cunostinte, valori si atitudini 
enuntate in urmatoarele obiective nefinisate insa, asa cum au fost ele luate “la cald”din pulsul clasei si 
anume:  

2. Obiective urmarite: 
 sa isi dea voie sa fie ei insisi ; 
• sa aiba incredere in ei; 
• sa se manifeste creativ, fara inhibitii; 
• sa aiba curajul de a se exprima liber; 
• sa gestioneze stari, emotii; 
• sa simta ca sunt intelesi si apreciati; 
• sa dobandeasca abilitatea de a face aprecieri; 
• sa invete sa asculte activ; 
• sa fie atenti la detalii si la emotiile celor din jur; 
• sa folosesca cuvinte care sa asigure un echilibru emotional adecvat ; 
• sa acorde feed back pozitiv; 
• sa inteleaga ca fiecare conteaza si parerea fiecaruia este importanta; 
• sa devina prieteni buni 
• sa zâmbeasca 
• sa se bucure de rezultatele colegilor 
• sa impartaseasca bucuria 
• sa aiba o atitudine pozitiva si empatica in diferite situatii de viata  
 Cum crestem copiii atenti cu oamenii din jurul lor 
Empatia sau respectul sunt cuvinte mari pentru copii, si greu de explicat chiar si pentru un adult. Si 

totusi, sunt valori care, respectate de toti, ar schimba esenta lumii in care traim. Empatia e un lucru pe care 
cu totii ni-l dorim, si pe care putini stim sa il daruim, in timp ce respectul e una dintre acele notiuni abstracte: 
dorim ca ceilalti sa ne respecte, dar nu mereu ne amintim ca acesta e un drept care trebuie castigat, in timp 
ce nu suntem prea grabiti sa ii respectam pe cei din jurul nostru, decat daca acest lucru nu ne cere prea mult 
efort. Cum putem, asadar, sa crestem o generatie altfel? 
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Ce este empatia? 
O confuzie pe care multi oameni o fac este cea intre empatie si mila. Empatia este mai mult decat a 

intelege cum se simt ceilalti, caci cei mai mari criminali sunt capabili sa faca asta, castigand increderea 
victimelor carora le dovedesc cat de mult le inteleg. Empatie inseamna, pe langa a intelege sentimentele 
cuiva, a le valoriza si a le trata cu respect si bunatate. O persoana empatica ii trateaza pe cei din jurul sau 
cu bunatate, respect si intelegere.  

Ce este respectul? 
Este dificil de dat o definitie a respectului, ceea ce stim insa cu siguranta este ca nu e suficient sa ii 

spui copilului “Respecta-i pe cei din jurul tau!”. O persoana care ii respecta pe ceilalti priveste actiunile, 
gandurile si sentimentele lor ca fiind valoroase, si este interesata sa raspunda comunitatii cu bunatate.  

Atunci cand pretuiesti comunitatea in care traiesti, eviti sa faci mizerie, de pilda. Aceasta atitudine 
trebuie, insuflata, din copilarie, desi multi parinti incep sa ii acorde importanta abia atunci cand copiii mor 
ajung la varsta adolescentei si manifesta un fel de “rebeliune” impotriva autoritatii, prin metode nu neaparat 
ortodoxe.  

Copiii au nevoie sa observe aceste doua tipuri de comportamente la adulti.  
Unii copii se nasc pur si simplu cu “inimi bune”, cum se spune in popor, si manifesta acest gen de 

bunatate fata de cei din jur in mod natural, fara efort. Totusi, la cel mai multi, discutam despre un 
comportament care poate si trebuie sa fie modelat de catre parinte, inca din primii ani de viata.  

Cel mai convingator exemplu este cel propriu, caci copiii sunt programati sa isi observe parintii si sa 
ii imite cu mult inainte de a invata semnificatia gesturilor lor; intuitia cu care sunt dotati ii face sa inteleaga 
si sa simta, dincolo de cuvinte pompoase si de explicatii complicate. Atunci cand esti interesat de lucrurile 
care sunt importante pentru copilul tau (chiar daca tie ti se par nesemnificative), si cand raspunzi imediat si 
intr-un mod plin de afectiune la solicitarile lor, le oferi un exemplu perfect despre ce inseamna sa manifesti 
empatie.  

Situatia este aceeasi si in ceea ce priveste respectul. Este inutil sa ii impui capul micutului despre cum 
e important sa fie politicos si sa isi salute vecinii de bloc, atata timp cat reactia ta este sa te incrunti si sa ii 
arunci priviri furioase vecinului proaspat mutat, care isi face curatenie in apartament. Daca ai o atitudine 
superioara fata de cei pe care ii consideri mai mici in grad ierarhic decat tine, daca mimica ta exprima 
altceva decat cuvintele, daca ii tratezi pe cei din jur cu condescendenta pe baza unor criterii ca venitul lunar 
sau numarul anilor de scoala, copilul va observa si va prelua exact aceasta atitudine.  

Desigur, e mai usor sa cerem de la altii decat sa fim obiectivi in ceea ce ne priveste, asa ca poate ar fi 
bine sa iti rezervi cateva clipe sa te gandesti la ce faci tu, efectiv. Esti argumentativ, sau insistent si 
nepoliticos? Faci curat dupa tine? Investesti timp si energie ca sa ii ajuti pe ceilalti? Exista nenumarate 
moduri in care iti poti demonstra respectul, deci ce faci tu, concret, in acest sens.  

Cat de des se discuta in familiile copiilor aceste lucruri si cum putem contribui pentru a invata copiii 
sa asculte cu empatie 

Atunci cand copiii se confrunta cu propriile lor nevoi afective, se intampla doua lucruri: au ocazia sa 
invete cum sa iasa in intampinarea nevoilor afective ale celor din jur, dar au nevoie si de un raspuns prompt 
pentru satisfacerea propriilor neajunsuri. Multor adulti le vine foarte greu sa vorbeasca despre propriile 
emotii, prin urmare se simt inconfortabil atunci cand cei din jurul lor experimenteaza astfel de emotii 
periodice sau cand este nevoie sa ofere ei insisi un raspuns afectiv. Uneori, trairile intense ii sperie pe acesti 
adulti, pentru ca ei nu au invatat niciodata sa faca fata propriilor nevoi afective.  

De aceea, este foarte bine ca in discutiile cu copiii, sa nu ezitam sa denumim diversele emotii pe care 
le traieste, sau sa ii invitam sa se gandeasca la cum se simt cei din jurul lor. Copiii trebuie sa stie ca emotiile, 
negative sau pozitive, sunt normale, si ca exista moduri favorabile in care sa faca fata emotiilor negative. 
Arata-le cum sa faca fata emotiilor celorlalti si cum sa reactioneze atunci cand e de asteptat sa existe un 
raspuns din partea lor.  

Si atunci cand vine vorba despre respect, e important sa combini discutiile pe acest subiect, cu 
elemente din viata de zi cu zi. Respectul se poate invata pornind de la impartirea jucariilor, sau de la 
interdictia de a smulge o jucarie din mana altui copil, inainte de a trece la lucruri mai importante, cum e 
politetea. Discutiile care au loc la nivel teoretic, sau atunci cand copilul a avut o reactie corespunzatoare 
intr-o anumita conjunctura, sunt mai utile decat cele care au loc ca raspuns la o greseala, cand creierul 
micutului intra in modul defensiv, astfel ca e greu sa “ajunga” la el informatia pe care o ai de oferit.  
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Este esential sa profiti de orice ocazie observabila in jurul vostru, pentru a-l ajuta pe copil sa inteleaga 
de ce o reactie sau o alegere este respectuoasa sau, din contra, lipsita de respect. De asemenea, este mult 
mai usor sa purtati aceste discutii atunci cand ii observati pe altii, decat cand copilul este subiectul 
conversatiei. Cu aceasta ocazie, puteti aduce in discutie si emotiile care ar putea explica o anumita alegere 
comportamentala, reactiile afective pe care o anumita alegere le-a generat la cei din jur sau solutiile mai 
bune care ar fi putut fi identificate la problema respectiva.  

 Sa profitam de orice ocazie pentru a exersa empatia 
Indiferent ca e vorba despre a-si numara banii pentru bomboane sau ciresele, sau despre a invata 

principii ale mecanicii, nimic nu egaleaza observatia si practica. Identificati situatiile cu potential de a 
genera emotii puternice si discutati despre ele. De pilda, o ambulanta care trece cu semnalele pornite pe 
strada e o buna ocazie sa discutati despre persoana care necesita ajutor medical, despre ce simt rudele sale 
si asa mai departe.  

Jocurile pot fi un alt mod de invatare, fara sa fie perceput ca atare. Ofera-i copilului ocazia de a intra 
in pielea unui personaj de carte sau film, sau pur si simplu faceti schimb de roluri. Puteti discuta despre un 
moment semnificativ care s-a petrecut recent, sau puteti inventa de la zero un scenariu; in orice moment te 
poti opri ca sa il intrebi pe micut cum se simte unul sau altul dintre personaje. Il puteti provoca sa exprime 
si prin mimica fetei emotiile pe care le pune pe seama participantilor la joc, fie ei insufletiti sau nu.  

 Sa dmezvolta de la varste mici principii morale solide si sanatoase 
Atunci cand copiii isi insusesc de la varste mici principii solide despre bine si rau, ei le vor pastra si 

respecta tot restul vietii. Multumita acestora, vor lua, probabil, decizii sanatoase pentru ei si pentru cei dragi 
lor. Ori de cate ori ai de luat o decizie, explica-le felul in care alegerea ta nu te afecteaza numai pe tine, ci 
influenteaza si vietile celorlalti. Nu e nevoie de exemple covarsitoare pentru a-ti face punctul de vedere 
inteles; e suficient sa le amintesti cum i-a facut sa se simta o porecla pe care le-a dat-o un frate sau o sora 
mai mare, pentru ca ulterior sa ii provoci sa se gandeasca si la impactul pe care propriile lor gesturi si vorbe 
il are asupra altora 

De ce atat de important sa iti inveti copilul aceste lucruri? 
Fie ca ne place, fie ca nu, traim intr-o societate de consum in care accentul se pune pe individ, pe 

propria persoana si pe propriul succes. Acest lucru are un pret mare, pe care fiecare dintre noi il plateste, 
indiferent de locul pe care il ocupa pe scara sociala. Chiar si in aceasta lume, persoanele care se bucura de 
cea mai mare apreciere si de cei mai multi prieteni sunt cele care reusesc, in mod natural, sa daruiasca. Tot 
ele sunt cele capabile sa se bucure de lucrurile simple, de maruntisurile care pentru altii trec neobservate, 
dar lor le astern un zambet pe chip. Si dupa cum se stie, fericirea nu e un lucu mare, ci suma multor, multor, 
lucruri mici.  

Tu ai in viata ta persoane din acestea, care parca imbratiseaza intreaga lume, in fiecare clipa? Cum iti 
ajuti copilul sa devina un astfel de om, generos si bun la suflet?  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 TĂNĂSOIU DANIELA, PROF. ÎNV. PREȘC.  
 G. P. N. BIRCII  

  
 Cei „şapte ani de acasă” reprezintă eticheta cu care copilul pleacă în lume, „zestrea” care îl însoţeşte 

toată viaţa.  
 Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Familia este mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 
achiziţia normelor unui comportament social corect. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce 
se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 Familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a 
lucrurilor, educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familie și pe 
genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume -omul de caracter”.  
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

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

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi .  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
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contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

 Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea schiţei „D-l Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a-i oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”.  

 
Bibliografie: 
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 EDUCATOARE: TAPALAGA DANIELA 
 
 „Copiii n-au știut niciodată să își asculte părinții, dar au reușit întotdeauna să îi imite. ” – James 

Arthur Baldwin 
 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 

copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.  

 Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

 Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

 “Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
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decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

 “Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 

2454

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ – PRIMUL PAS ÎN EDUCAŢIA DE O VIAŢĂ 
 

PROF. ŢĂRANU CONSTANŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 113, BUCURESTI 

 
Moto: „Omul needucat este ca un corp fără suflet.”  (Proverb turcesc) 
 
 „Pomul când e mic se îndreptează” spune un vechi proverb românesc. Înţelepciunea stăveche 

transmisă pe cale orală urmaşilor atrage atenţia asupra necesităţii educării omului încă din fragedă pruncie. 
Este o experienţă pe care specia umană şi-a însuşit-o în timp.  

 În regnul animal, fiinţa umană este singura al cărei pui nu primeşte prin naştere niciun fel de abilităţi 
de supravieţuire sau de a coabita în societate. Aşa cum primii paşi îi face în cadrul familiei, şi primele 
noţiuni de educaţie le va primi tot prin intermediul părinţilor. Cele mai desăvârşite deprinderi sunt cele care 
se formează timpuriu, în primii ani de viaţă.  

 Cunoaştem cu toţii sintagma „cei 7 ani de acasă”. Este veche şi din ce în ce mai diferită ca sens. Ea 
arată că educaţia unui copil începe în familie, chiar de la naştere. Este importantă atât pentru viitorul 
copilului, cât şi pentru cel al societăţii în care acesta va trăi. În societatea contemporană, aceşti „7 ani de 
acasă” au devenit şase, cinci sau chiar mai puţini. Este urmarea transformărilor sociale care şi-au pus 
amprenta pe mediul familiei, prin diminuarea timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor. Dar nu 
totdeauna acesta este un impediment în educaţia copiilor, căci majoritatea familiilor suplinesc lipsa timpului 
prin multiple activităţi pe care le desfăşoară împreună cu copiii, în vederea educării acestora. De asemenea, 
lipsa timpului parental este suplinită prin integrarea în învăţământul preşcolar, care poate asigura o anumită 
parte a educaţiei. Totuşi, educaţia primită de copil în mediul familial, în primii ani de viaţă, nu poate fi 
înlocuită prin educaţia sistemului de învăţământ, oricât de bun şi de performant ar fi acesta.  

 Calitatea de părinte se obţine relativ uşor, vorbind doar din punct de vedere biologic. A fi părinte 
înseamnă mult mai mult decât un nume pe certificatul de naştere. Există studii medicale care atestă faptul 
că simpla îmbrăţişare a copilului nou-născut îi poate defini viaţa. Mângâierea, îmbrăţişarea sunt forme de 
afectivitate de care copilul are nevoie pentru o dezvoltare normală. Apoi urmează educaţia, şi ea necesară 
unei dezvoltări normale. Educaţia nu este o operă de rutină, sau nu ar trebui să fie. Educaţia în familie este 
o creaţie continuă, căci nimeni nu s-a născut părinte, iar „meseria” de părinte nu se poate obţine prin studii. 
Părintele învaţă zi de zi, confruntându-se cu diverse probleme. Evident că în educaţia pe care el o dă 
copilului său se regăseşte o parte importantă din educaţia primită de el însuşi, de la părinţi. Iată de ce este 
importantă această educaţie a „celor 7 ani de acasă”, pentru că ea se transmite din generaţie în generaţie, 
sub diferite forme. Ea se adaptează conform cerinţelor societăţii, dar există acel „dat” al experienţei trăite 
care se transmite prin urmaşi. Evident că educaţia celor 7 ani de acasă din urmă cu trei decenii nu mai poate 
fi egală cu cea a secolului XXI. Familia trebuie să îşi formeze copilul pentru cerinţele actualei societăţi, o 
societate aflată într-o continuă transformare. În procesul de educare, familia trebuie să dea dovadă de o 
imensă dăruire sufletească şi de o desăvârşită delicateţe, iar acestea nu vin la pachet cu calitatea de părinte. 
A iubi un copil nu înseamnă a-i dărui mijloace materiale, financiare nelimitate. „A educa înseamnă a-i face 
pe copii să-şi însuşească prin experienţă un sistem de valori care să le dea posibilitatea să se integreze în 
mod inteligent şi în mod moral într-o lume în rapidă prefacere. ”(Robert Dottrens –„A educa şi a instrui”).  

 Ce poate aduce familia în plus în educaţia copilului faţă de şcoală? Greu de răspuns, în condiţiile în 
care societatea se remodelează într-un ritm atât de rapid. Poate atenţia individuală pe care şcoala nu o poate 
asigura în prea mare măsură, în condiţiile unor colective foarte mari de elevi în clasă. Poate sădirea 
mugurilor valorilor morale, pe care şcoala le poate dezvolta mai apoi. Poate dezvoltarea empatiei încă din 
primii ani de viaţă, diferitele abordări empatice ale viitorului adult având o strânsă legătură cu disciplina 
impusă de părinţi copiilor lor. S-a constatat că sunt mai empatici copiii a căror disciplină presupune 
atragerea atenţiei asupra consecinţelor pe care comportamenul lor le poate avea asupra celor din jur. 
Observând reacţia celor care suferă, copilul îşi poate dezvolta o reacţie empatică, putându-i ajuta pe aceştia. 
(Dan Golleman-„Inteligenţa emoţională”). Familia îl poate învăţa pe copil primii paşi în bunul simţ, ca de 
exemplu: „poartă-te cu ceilaţi cum ai vrea să se poarte ei cu tine”.  

2455

 



O amosferă caldă şi echilibrată în familie va determina o bună relaţionare a copilului atât cu părinţii, 
cât şi cu el însuşi. De asemenea, această relaţionare pozitivă se va extinde şi în actul de includere a copilului 
în viitoarele colectivităţi.  

„A educa înseamnă în acelaşi timp a comunica o învăţătură, a forma sensibilitatea, a trezi imaginaţia. 
”(Gaston Berger-„Omul modern şi educaţia sa. Psihologie şi educaţie”). A trezi sensibilitatea unui copil 
pentru frumos, pentru moral şi bine înseamnă a-l pregăti pentru dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, 
trăsături necesare unui adult din societatea modernă.  

A educa un copil cu deschidere către toleranţă, acceptarea diversităţii umane, a sustenabilităţii 
înseamnă a pregăti viitorul adult pentru o viaţă bună, pe o planetă vie, cu un viitor îndelungat pentru 
generaţiile următoare. Părinţii sunt cei care gândesc viitorul copilului lor şi al urmaşilor acestuia prin 
educaţia din primii cinci, şase sau şapte ani de acasă.  

 Cei „7 ani de acasă” sunt foarte importanţi, sunt definitorii pentru ce va deveni copilul educat în 
familie. Dar nu trebuie să uităm influenţele ulterioare, indiferent din ce parte vin ele. Societatea, prin tot ce 
înseamnă ea, trebuie să se preocupe îndeaproape de copii şi de educaţia lor. Trebuie să nu uite că prin 
fiecare membru al ei, ea reprezintă un model. Dar societatea, prin tot ce înseamnă ea şi sub toate formele 
ei, este alcătuită din adulţi. Aceşti adulţi au fost odată copii. Ce s-ar putea spune despre cei „7 ani de acasă” 
ai acestor adulţi? 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Proverbe, cugetări, definiţii despre educaţie, Ed. Albatros, 1978 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 ,,CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF. TARAȘILA MARIA CRISTINA 

GRADINIȚA NR. 218, SECTOR 6, BUCUREȘTI 
 
 Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva 

că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe 
cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl respecte 
toți cei care trăiesc în societate.  

 În primul rând, „cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă părinții copilului lor. 
Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își respecte semenii, care 
sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. Peste învățăturile primite de la părinți 
vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. Baza însă este făcută în sânul familiei.  

 Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut și în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.  

 “Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face 
pianist”(Mihail Levine).  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. Crescând în şi alături de familia sa, copilul 
integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi 
norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; 
disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor 
inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; 
confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

 În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  
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Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

 Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

 Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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 NECESITATEA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ŢARCA DENISA ELENA 
 ŞCOALA GENERALA "MIRCEA GHITULESCU "CUCA 

 
 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 

copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.  

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc „ cei sapte ani 
de acasă”. Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale 
unui întreg.  

 Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

 "Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă 
încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă 
îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul 
Oana-Maria Udrea.  

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informatii, de catre cine si in ce mod. Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel 
mai mult timp cu familia, in special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra 
lui.  

 Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta 
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca 
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. Insa va trebui sa ne impunem anumite 
restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul sa poata trage invataminte 
atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, cat si din cele negative.  

 Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne 
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in 
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.  

 Nu frica, nu teama trebuie sa-l determine pe copil sa faca fapte bune . Pentru a descoperi binele 
trebuie sa existe un cod de conduit bazat pe egala respectare atat de copil cat si de parinti . Dragostea de 
“bine ”, de adevar, are nevoie mai ales de actiune, de descoperire a virtutilor de catre copil . Gresesc acei 
parinti, care ii interzic copiilor de a apuca, de a desface jucariile, de a le pipai, a le privi si chiar de a le izbi.  

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

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
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copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor sapte ani de acasă”.  

 Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii din şcoală; 
cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 
instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 
probleme.  

„Cei şapte ani de acasă” este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă 
cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne 
educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

TARCE MARIANA NICOLETA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

TARCINIU VIOLETA ȘCOALA GIMNAZIALA MACIOVA 
 
,,Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. 

Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. ” – Jean Jacques Rousseau 
Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native 

pentru virtute ale acelora care dispun de ele. ” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educația 
trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”.  

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează 
copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai 
prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, 
de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”.  

 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţi depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care părinţii, o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric 
obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani 
de-acasă”.  

 Trecem peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. Încă din 
primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul părinților ce înseamnă noţiunea de respect, mai ales 
dacă este învățat să folosească des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă scuzaţi“. 
Învăţând bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri de bun-simţ i se vor părea normale şi îi vor 
completa personalitatea. Ştiți deja că politeţea se învaţă treptat, tocmai de aceea e important să îi explicati 
copilului de ce trebuie să fie respectuos:respectându-i pe alţii va fi, la rândul său, respectat. Un copil care 
este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la interviul pentru un loc 
de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-acasă reprezintă şi 
abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. Chiar dacă manierele 
nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să ştie cum să vorbească şi 
să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită comunitate. 
Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate că îi pasă de 
ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu este vorba 
numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul trebuie să 
fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.  

În opinia psihologului Alexandru Pleșea, educația primită în scoală, acasă și pe stradă reușește să le 
dezvolte doar inteligență cognitivă, nu și inteligență emotională, care este esenţială în armonioasa și 
sănătoasa dezvoltare a copiilor. Specialistul în psihologia copilului, cunoscut opiniei publice drept 
Antrenorul Minţii, afirmă că atât școală, cât și familia și societatea fac 3 greșeli majore, care dezechilibrează 
buna dezvoltare a copilului: neglijarea dezvoltării inteligenței emoționale încă din primii ani de şcoală, 
punerea accentului aproape în exclusivitate pe științele reale și neglijarea materiilor care au menirea de a le 
stimula creativitatea și emoțiile și, nu în ultimul rând, denaturarea conceptului de “Cei 7 ani de acasă”.  

“Încă din timpul grădiniţei și al școlii primare, copiii sunt ghidați de sistemul de învăţământ exclusiv 
către partea informaţională și tehnică a lucrurilor. Această metodă dezvoltă, într-adevăr, funcțiile psihice 
sau intelectuale și cele motorii sau instinctive, însă dacă aceste funcții nu sunt bine coordonate de emoții, 
există riscul major ca acești indicatori de performanţă să acționeze în cel mai bun caz, deficitar, iar în cel 
mai rău caz, haotic, respectiv distructiv. În sistemul românesc nu este inclus, cum de altfel, este util 
viitorului adult, dezvoltarea funcțiilor emoționale, respectiv: obser va -rea, înțelegerea, toleranţa, 
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responsabilitatea proprie a stărilor sentimentale (iritarea, anxietatea, timiditatea, curajul, empatia, 
altruismul etc. )”, explică psihologul Alexandru Pleșea.  

“De altfel, în sistemul educațional autohton, balanța cognitiv vs. emoțional este înclinată net în 
favoarea inteligenței cognitive, dovadă fiind afluxul de materii care promovează științele reale și neglijarea 
materiilor care încurajează dezvoltarea creativităţii şi a spiritului artistic în rândul copiilor. Muzica, desenul, 
chiar și educația civică, dirigenția, religia etc. ar trebui să devină materii la fel de importante ca matematica, 
informatica, chimia sau fizica. Focusând întreagă lor educație către științe exacte riscăm să-i dezvoltăm 
dezarmonios pe copii, să nu știe să-și gestioneze emoțiile și, până la urmă, să nu știe să opereze în societatea 
reală, noțiunile din matematică, chimie sau alte materii asemănătoare. Totul se transformă într-un cerc 
vicios din care unui copil îi va fi foarte greu să iasă. Dincolo de bagajul de cunoștințe pe care vrem să le 
însuşească, țelul unei societăţi sănătoase este să formeze copii fericiți, care să se bucure de viaţă, de cele 
învăţate, de familie, de prieteni. Formula corectă este îmbinarea armonioasă dintre inteligența cognitivă și 
cea emoţională”, explică psihologul Alexandru Pleșea. “Copiii învaţă prin imitare. Îi observă pe adulții din 
jurul nostru și le imită gesturile, atitudinile, comportamentele. Când ei vor vedea adulți nefericiți, vor 
deduce faptul că acesta este modul corect de a trăi, iar fericirea nu este un obiectiv în viaţă. Din nefericire, 
noi, adulții, îi învăţăm să spună, prin imitare, dar fără să simtă sau să dorească, să spună “Mulţumesc” sau 
“Bună ziua”. Conceptul de “Cei 7 ani de acasă” nu mai are același înțeles ca pe vremuri, deoarece în cei 7 
ani de acasă, părinţii îi educă în spiritul competiției cu orice preț, cu idei de genul “dacă pierzi, ești un ratat” 
sau “Băiatul vecinei a luat note mai mari ca tine”. Respectul faţă de oamenii din jur nu mai reprezintă o 
valoare atât de importantă pentru copiii noștri, deoarece noi, adulții, am încetat să le mai spunem asta. 
Astfel, toate sugestiile pe care cei mari le dau celor mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture posibilitatea 
copilului să se implice emoțional într-un anumit aspect. Astfel, crescând, adultul va avea rețineri să-și facă 
așa repede prieteni, să râdă, să se bucure ca un copil, să treacă peste probleme, să se bucure de orice moment, 
așa cum o făcea când era mic”, conchide psihologul Alexandru Pleșea.  

De-a lungul carierei mele didactice am condus mulţi copii pe „ drumul cunoaşterii”. Cu unii a fost 
mai greu: litere, alfabet, cifre, operaţii matematice, dar cu alţii a fost însă dificil nu cu învăţatul ci cu 
comportamentul. Conduita exemplară, codul bunelor maniere, munca la clasă şi cea a părinţilor alcătuiesc 
o adevărată„ manda ” un cerc în care fiecare verigă îşi are rolul, scopul, importanţa şi farmecul ei. Un rol 
important în educaţia fiecărui elev îl are: conştiinţa morală şi cea a sentimentelor morale. El trebuie să ştie 
că există reguli de comportament moral, noţiuni de moralitate şi că prin tot ceea ce eltrebuie să fie un 
exemplu pentru ceilalţi copii. În vocabularul orică rui copil trebuie să nu-şi aibă loc cuvintele care aduc 
înjurii, care provoacă răni sufleteşti şi care lezează conştiinţa morală a celor din jur. Fiecare copil atunci 
cănd vine la şcoală este educat de către părinţi referitor la modul său decomportare în societate, la regulile: 
de politeţe, vestimentaţie, comportamentul în cămin, pe stradă, laşcoală, în excursieşi astfel copilul îşi 
formează de mic aceste deprinderi comportamentale pe care la şcoală doar le aprofundează. Pentru copilul 
de ieri, adolescentul de azi şi adultul de măine „ ceişapte ani de acasă ” înseamnă un comportament 
respectuosşi bună - cuviinţă de-a lungul zilei în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, profesorii, cu 
prietenii, etc. În urmă cu 2000 de ani str ămoşii noştri romani spuneau „ Politeţea nu costă nimic, cu ea 
poţi cumpăra o lume întreagă ”.  

 
Pentru a avea bun simţ, nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei şapte ani de acasă. -Valeria 

Mahok 
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EDUCATIA IN FAMILIE: CEI 7 ANI DE-ACASA… 
 

 PROF. INV. PRESC. TARNARUTCHI MARILENA 
 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3- LOC. BABADAG 

 
Conform catorva studii furnizate de cercetarile privind dezvoltarea copilului in primii 7 ani de viata, 

se intareste ideea importantei perioadei timpurii din viata fiecarui individ, precum si modul in care 
dezvoltarea copilului este determinata de numerosi factori de ingrijire, protectie si educatie ce actioneaza 
simultan si potenteaza progresul interdependent in toate domeniile de dezvoltare: fizic, socio-emotional, 
cognitiv. Asadar, 80% din arhitectura cerebrala a individului, in perioada prenatala, 60% din structurile 
mentale ale unui adult se formeaza in primii 3 ani de viata si din acestea, 50% inainte de nastere. De aceea, 
nu este de ajuns sa ingrijim copilul, asa cum nu este de ajuns doar sa-l hranim sau sa-l invatam lucruri noi. 
Fiecare copil are nevoie simultan si de hrana sanatoasa, si de ingrijire atena, si de atentie si caldura 
sufleteasca, si de stimulare, si de incredere, rabdare si un mediu prielnic pentru a se dezvolta. Mai presus 
de toate acestea, trebuie specificat ca trebuie sa tinem seama, in special, de momentul potrivit fiecarui copil 
in realizarea acestor salturi progresive. Evolutia fizica, mentala, sociala si emotionala a copiilor mici 
imbraca faze, stadii, ritmuri si repere de evolutie specifice. In societatea moderna se petrec numeroase 
transformari progresive in ceea ce priveste competentele fizice, cognitive si socio-emotionale ale copiilor, 
din perioada micii copilarii si pana la intrarea in scoala.  

Copilul deschide ochii in microuniversul familiei unde isi petrece primele momente si chiar primii 
ani de viata. Aici cunoaste primele emotii si trairi, vede primele persoane dragi si obiecte care capata valoare 
prin contactul direct cu ele. Tot familia este cea care are rolul de a pregati copilul pentru adaptarea la 
cerintele societatii. Si primul pas il reprezinta intrarea in gradinita. Aici, copilul cunoaste un alt univers, 
relationeaza cu persoane necunoscute, trece prin situatii nemaintalnite la care trebuie sa se adapteze. 
Incepand cu acest pas extrem de important pentru copil, dar si pentru parinti, tot ceea ce copilul si-a insusit 
in primii ani de viata este pus in valoare si usureaza sau nu procesul de adaptare a copilului la noul ritm din 
gradinita.  

Asadar, primele influente care modeleaza copilul ii revin FAMILIEI. Rolul acesteia este 
incontestabil. Vad in ochii parintilor lumina data de existenta copilului in viata acestora. De multe ori, ei 
nu constientizeaza faptul ca trebuie sa le dea aripi copiilor pentru a zbura mai departe. Tind a-i proteja 
exagerat, a le face anumite lucruri in locul lor, crezand ca inca nu a venit momentul sa se descurce singuri.  

 Insa si evolutia societatii isi pune amprenta prin prezenta permanenta, prin diferite cai, a mass-mediei 
in viata parintilor, prin dificultatea unora de a selecta informatiile proeducative, in detrimentul celor 
negative. Timpul alocat gadgeturilor creste in mod considerabil, in defavoarea timpului petrecut cu copiii, 
afectand progresului constant de dezvoltare.  

Ca educatoare, incerc pe cat de mult posibil sa comunic cu parintii copiilor. De aceea, chiar cu o 
perioada inainte de intrarea in grupa mica, pornesc crearea unei legaturi cu copilul si familia deoarece 
contactul direct cu copilul, informatiile despre ce stie sa faca, ce prefera sau nu, ce nivel de dezvoltare are, 
ma ajuta in procesul de adaptare a copilului la grupa. Apoi, pe parcursul anilor scolari, in cadrul activitatilor 
de consiliere parentala, a intalnirilor cu parintii pe diverse teme, incerc sa transmit parintilor informatii ce 
tin de educatia copilului, de progresul acestuia, sfaturi atestate de psihologi privind modalitati eficiente de 
comunicare cu prescolarul. Incerc sa prezint si sa recomand parintilor jocuri potrivite varstei copilului, 
jucarii educative care sa ii ajute in dezvoltarea anumitor segmente (cum ar fi motricitatea fina sau pronuntia 
corecta a sunetelor, etc. ).  
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EDUCAȚIA IN PRIMII 7 ANI DE VIAȚA – GANDURI... 
 

 ÎNV. TARȚA GABRIELA 
 
 În orice societate, familia joacă rolul esențial în educația copilului. Familia este matrice de viaţă 

fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca mediu educativ determinant. Educaţia 
în familie, cei şapte ani de acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, indifernt dacă el 
recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu ochii minţii şi le 
urmează. Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca 
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 
Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.  

 Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie.  

 Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea. Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin 
conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale 
copiilor, comportamentul lor sociomoral.  

 Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei 
moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia 
formată din două generaţii. De aici putem concluziona că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia 
nepoţilor.  

 Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare 
interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi 
pozitiv sau negativ. Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Într -un 
climat educativ bun, părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii,  

fară a le satisface orice capriciu. Copilul simte că părinţii se ocupă de el, că sunt interesaţi de 
necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare. Familia este un cadru ferm de disciplină, în care şi 
copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă.  

 Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este 
îndeplinit cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului, 
copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat.  

 Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, 
intelectual, moral și estetic.  

 1. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea 
copiilor, îi fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le crează condiţii cât mai bune de odihnă şi se 

îngrijeşte de sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării 
sale fizice.  

2. Dezvoltarea intelectuală este cea mai importantă. În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. 
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi 
în această direcţie.  

 Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre 
plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice etc. ). Familia se preocupă şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii 
încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege.  

 3. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. 
În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. 
Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în 
comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor 
din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten.  
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 Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și 
învățare precum și climatul socioafectiv constituie primul model social privind formarea concepției despre 
lume și viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

CHIRA EMILIANA,  
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, BISTRIŢA 

 
La naştere, copilul este un ghem de nevoi, de trebuinţe impuse de nevoi, de supravieţuire şi de 

dezvoltare . Satisfacerea nevoilor sale nu poate avea loc decât cu concursul, cu asistenţa adultului. Prin 
nevoile pe care le au, toţi nou-născuţii sunt egali. Ceea ce diferă însă, mai ales în funcţia de dezvoltare 
intrauterină, sunt abilităţile cu care e dotat copilul pentru a participa la satisfacerea propriilor nevoi.  

 Dar şi condiţiile existente în mediul în care apare copilul pot diferi. Unele condiţii pot facilita 
satisfacerea optimă a nevoilor ( o mamă iubitoare, un copil dorit ), altele o pot îngreuna ( mamă depresivă, 
părinţi dezinteresaţi de copil ).  

 La baza dezvoltării omului stau aşadar nevoile umane. De modul în care sunt satisfăcute aceste nevoi 
depinde dezvoltarea copilului şi a individului uman.  

 Copilul trebuie învăţat să depăşească obstacolele vieţii sau situaţiile dificile, siguranţa de a şti să-şi 
găsească resursele în a înfrânge condiţiile cele mai ostile prin creativitatea necesară pentru a inventa soluţii, 
chiar şi atunci când problema pare imposibil de realizat. Psihologii susţin că această atitudine se deprinde 
la vârsta copilăriei.  

 Cum se transmite unui copil arta de a poseda fantezia necesară confruntării cu neprevăzutul şi cu 
situaţiile complet noi? Putem să le schimbăm caracterul ? Putem să le injectăm doze întregi de inteligenţă 
aşa cum îi umplem de vitamine ? Într-un anumit sens, da.  

 Jocul, activitatea de bază a copilului, se defineşte prin bucuria, satisfacţie. Jocul antrenează global 
psihismul copilului: percepţie, memorie, gândire, imaginaţie, emoţii. Motivaţia comportamentului de joc 
se află în însăşi desfăşurarea activităţii, şi nu în rezultatele ei sau în recompense externe.  

Jocurile tradiţionale, chiar şi cele mai simple – cum ar fi universalul joc „ Cucu-bau”- sunt în esenţa 
lor, „inteligente”: ajută la dezvoltarea structurilor fundamentale ale gândului abstract.  

 „ Unde e buni ? „ întreabă bunica micuţului Mario, nepoţelul de 2 ani, ascunzându-se după fotoliu. 
Micuţul se uită dezorientat şi neliniştit în jur. „ Cucu!”strigă bunica ieşind deodată, apariţia ei stârnind 
râsete de bucurie. Scena se repetă, fără ca micuţul să dea semne de oboseală.  

 De ce acest joc este atât de apreciat şi de cunoscut ? A. Meltzoff răspunde: „Datorită acestui joc, 
copilul dobândeşte imaginea mintală a obiectului, înţelege că obiectul nu moare chiar dacă nu mai este 
prezent în câmpul său vizual. Pentru a ajunge la această concluzie, deloc uşoară şi banală, copilul urmează 
acelaşi proces pe care oamenii de ştiinţă îl adoptă atunci când verifică o ipoteză: observă, îşi pune întrebări, 
formulează o ipoteză, verifică şi analizează datele. ” 

 Un prim exemplu, jocul liber a patru fetiţe care se joacă liber, „ de-a mama şi tata” 
 „...Patricia: Terminăm astea şi mergem să ne jucăm. Hai să construim.  
Cristina: Eu nu vreau să construim.  
Patricia:Ne jucăm de-a mama şi de-a tata.  
Patricia: Eu sunt căţel.  
Cristina: Şi eu te plimbam. Gata, hai cuţu afară. Pa, pa.  
P.: Lapte. Cristina, hai să-ţi ziv ceva. Tu stai acolo, eu dincolo şi ne uităm pe fereastră.  
Apare Andreea. Stai că a venit o vecină.  
Andreea: Dar eu nu vreau să mă joc.  
Patricia: Poţi alege cu cine să stai, cu mine sau cu Cristina.  
C.: Bine, eu sunt mama atunci şi ea copilul. Tata stătea acolo.  
P.: Eu vreau să fiu copilul, Andeea tu mama şi eu tata.  
C.: Tu ziceai ta-ta, ma-ma.  
C.: Mă duc eu să aduc.  
A.: Am adus o foarfecă.  
P. :Ai adus o foarfecă.  
A.: Hi hi hi.  
P. Pe mine cum mă cheamă ? 
C.: Am adus lapte.  
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P.: Ţine-l la tine.  
C.: Nu-i frumos ce faci, nu te mânia pe tata.  
P. Tati se duce la târg.  
P. Du-te la piaţă.  
A.: Patri..., unde-i tata? 
P.: La piaţă. Atunci eu sunt câinele.  
Melisa: Pot să mă joc fetelor? 
C. Da. Vrei să fii copilul? 
M.: Bine, dar stai să pun asta.  
P.: Ham, ham, îmi era foame.  
C.: Ce vrei să fii ? 
M.: Câine.  
C. :Bine, doi câini.... ” 
 
Bibliografie:  
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Bocoş Muşata, Jucan Dana- „Fundamentele pedagogiei . Teoria şi metodologia curriculum-ului 
Dumitrana Magdalena- „Copilul, familia, grădiniţa”, Ed. Compania, Bucureşti 
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UN COPIL „BINE CRESCUT”- CEI 7 ANI DE-ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TĂTĂRĂȘANU DIANA ELENA 
GRĂDINIȚA CU P. N. LUNCA CÂLNICULUI 

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

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

TATARU MIHAELA  
SC. GIMN. '' MARIA ENESCU COSMOVICI ''MIHAILENI BOTOSANI 

CLASA I 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI 
 

PROF. TĂTUCU ANGELA 
 
 Familia reprezintă locul în care copilul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, 
în general, pentru a descrie conduita unei persoane într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia 
din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

 Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

 Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui.  

În mod tradiţional, la un copil „bine crescut” regăsim: 
- Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
- Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
- Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

- Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

- Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

- Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

- Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. TĂUT CRINA LAVINIA 
 
”Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se atașează 

un individ cât și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este cea care stabilește valorile 
cele mai fundamentale ale unei societăți” afirma Charles Colson. Acest citat subliniază rolul 
fundamental pe care părinții îl au în educația propriilor copii, educație de care vor răspunde în 
societate și la care se vor raporta toată viața copiii.  

Dacă vorbim de educație, mai ales de cea de bază, ne putem gândi fară doar și poate la cei șapte 
ani de acasă primiti de la primii noștri profesori…PĂRINȚII. Ei sunt cei care și de la care învățăm 
primele reguli, norme și modalități de a ne comporta. Din familie avem temelia, fundamentul 
educației noastre. Și asemeni unei case, care are fundație și pe care mai apoi se construiește, așa sunt 
cei cei șapte ani de acasă sau mai nou cei șase ani de acasă. Din familie copilul va învăța și își va 
dezvolta o personalitate armonioasă, atat din punct de vedere intelectual, cât si fizic, moral si estetic. 
Părintii sunt cei care, de cele mai multe ori, asigură hrana și celelalte elemente necesare copiilor: hăinuțe, 
cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină sau ar trebui să îi determine pe cei mici să înteleagă că au datoria 
să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei. Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma 
copiilor conștiinta, caracterul, vointa, personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajungă pe 
băncile școlilor.  

Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi 
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de 
bază şi o serie de modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se 
construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie 
şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni 
unice cu care se naşte fiecare din noi. Pentru a face o comparaţie plastică, putem spune că un copil este un 
vehicul-unicat, aflat la început în perioada de construcţie şi testare, urmând apoi sa fie lansat într-o cursă 
lungă şi complexă, având mai multe „porturi de escală” şi mai multe sarcini de îndeplinit, care, în general, 
concură la îndeplinirea unei misiuni mai mari, importantă şi pentru om şi pentru societate. Atât perioada de 
construcţie cât şi cursa în sine şi împlinirea fiecărei misiuni trebuie să îi aducă acestui copil și mai apoi 
adultului împlinire şi fericire. Cu siguranță că și părinții își aduc aportul în conturarea acestei fericirii, fiind 
chiar ei un model al fericirii, căci așa cum spunea Thich Nhat Hanh”Cea mai preţioasă moştenire pe care 
părinţii o pot lăsa copiilor este propria lor fericire. ”  

Așadar, dacă părinții sunt un model pentru copii, cum ar trebui ei să se comporte pentru ca să aibă cei 
șapte ani de acasă copiii lor? Răspunsul nu este unul deloc ușor, deoarece aș putea sublinia faptul că a fi 
părinte este cea mai frumoasă meserie din lume, dar și cea mai grea. Dar cred că având o viață normală, 
construind în fiecare zi un mediu familial echilibrat și mai ales oferind multă iubire și înțelegere, un copil 
poate să crească și să se dezvolte frumos și armonios. Cu siguranță că un astfel de copil va avea cei șapte 
ani de acasă.  

În final voi concluziona tot cu un citat al lui Charles Colson ”Nici o altă structură nu poate înlocui 
familia. Fără ea, copiii noștri sunt lipsiți de orice temelie morală. Fără ea, ei devin niste analfabeți morali 
a căror unică lege este eu-l”.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

TECARU DANA-IONELA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. TEGLAȘ SAVINA 
COLEGIUL TEHNIC “ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALAU 

 
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță cei mai importanți în dezvoltarea unei 
personalități armonioase.  

 Unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la dezvoltarea 
unei persoane şi la starea ei de sănătate este familia. Aceasta exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau 
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial.  

Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara 
și care nu petrec prea mult timp împreunaâă cu ei.  

 De ce este importantă familia în educație? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor, care 
dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, societate 
și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți.  

 De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere 
intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și celelalte 
elemente necesare: hăinute, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că au datoria 
să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei.  

 Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, 
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.  

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. În ce priveşte dezvoltarea intelectuală 
a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi însuşeşte limbajul.  

Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de 
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi 
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc. ).  

Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul 
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.  

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 
Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu 
școala este orientarea școlară si profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei 
școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, intențiile pozitive sunt sursa greșelilor 
lor deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere.  

În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care 
vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie 
alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe 
căsnicii etc), părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru care 
lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate.  
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LECTORAT PENTRU PĂRINŢI  
EDUCAŢIA PĂRINŢILOR 

O MODALITATE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A 
 SITUAŢIEI COPILULUI ÎN FAMILIE  

 
PROF. INV. PRESCOLAR TEHEI CARMEN NICOLETA 

GRĂDINIŢA CU P. P. ,,ELENA FARAGO’’ CRAIOVA 
 
MOTTO: „Copiii trebuie crescuti pentru ei, nu pentru parinti. ” – N. Iorga 
„Un copil poate oricand sa-l invete pe un adult trei lucruri: cum sa fie multumit fara motiv, cum 

sa nu stea locului niciodata si cum sa ceara cu insistenta ceea ce-si doreste. ” 
 
 Programul de educaţie a părintilor pe baza metodei EDUCAŢI AŞA! A fost iniţiat in anul 1998, 

programul este derulat de FUNDAŢIA COPIII NOŞTRI, care este prima organizaţie care a abordat într-un 
mod unitar şi sistemic tema educaţiei părinţilor ca modalitate de sporire a bunăstării copilului în familie, 
utilizând metoda „Educaţi aşa!”.  

 Scopul programului îl reprezintă pregătirea de specialişti români în domeniul educaţiei părinţilor prin 
formarea şi abilitarea personalului didactic din grădiniţe şi şcoli primare de a organiza cursuri cu părinţii, 
utilizând o metodă modernă, accesibilă şi inovatoare, precum şi schimbarea mentalităţii părinţilor cu privire 
la nevoile de dezvoltare ale copilului prin inţierea lecţiilor cu părinţii copiilor din învăţământul preşcolar şi 
primar.  

 Programul a demarat prin metoda tutorială în toată ţara în anul 2005, incluzând şi judeţul Arad.  
 Metoda „Educaţi Aşa!” are la bază o modalitate de lucru cu părinţii iniţiată de Institutul olandez 

pentru Îngrijiri şi Bunăstare. Aceasta presupune organizarea sistematică a unor lecţii cu părinţii, fiecare 
lecţie abordând o temă de interes în educaţia copilului în familie. Prin exerciţii diverse care presupun 
participarea activă a părinţilor se obţine conştientizarea acestora asupra puternicei influenţe pe care 
experienţele din copilărie le pot avea asupra dezvoltării personalităţii copilului. Deoarece copilul petrece 
cea mai mare parte a timpului în familie, părinţii au influenţa mare asupra modelării psihicului copilului fie 
că sunt conştienţi de acest lucru sau nu.  

 Cursul a fost conceput pentru un anumit grup-ţintă, urmând un program adecvat care cuprinde 5 
şedinţe. Grupul ţintă cuprinde părinţi cu copii între 3-12 ani. Cursul este un mod de informare educaţională 
preventivă şi de sprijin acordat părinţilor, în scopul îmbunătăţirii relaţiei cu copil-părinte.  

 Obiectivele cursului sunt:  
- prevenirea unor grave probleme de educaţie; 
- prevenirea unor probleme în comportamentul copilului şi a spiralei negative pe care o determină 

acestea,  
- înţelegerea de către părinţi că ei pot influenţa şi conduce comportamentul copiilor,  
- însuşirea unor abilităţi de bază necesare educaţiei.  
 Premisa cursului este astfel că părinţii sunt cei care influenţează comportamentul copiilor lor. Iar 

prin intermediul acestui curs părinţii işi însuşesc diverse abilităţi care să le permită să facă acest lucru. 
Aceste abilităţi se împart în două categorii: abilităţi pozitive- Aprecierea şi acordarea atenţiei sau abilităţi 
grupate sub denumirea Stabilirea limitelor.  

 ACORDAREA ATENŢIEI ŞI APRECIEREA 
 Părinţii îşi pot influenţa copiii cu atenţia pe care le-o acordă. Ei pot reacţiona pozitiv ori de câte ori 

copilul lor manifestă un comportament pozitiv, dorit şi pot reacţiona negativ atunci când copiii se poartă în 
mod inaccecptabil pentru ei.  

 Dacă părinţii sunt receptivi la comportamentul pozitiv al copiilor lor şi nu uită să-l laude de câte ori 
este cazul, copilul înţelege treptat că el merită acele laude. Un astfel de copil îşi creează o imagine pozitivă 
despre sine însuşi.  

 Mulţi părinţi nu sunt atenţi însă decât atunci când copiii lor se comportă într-un mod negativ, nedorit. 
Un copil care aude adesea că ceea ce face nu este bine îşi creează o imagine negativă despre sine.  
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 Copilul prin comportamentul pe care-l manifestă încearcă să atragă atenţia părintelui, iar dacă 
părintele nu reacţionază prompt, lăudându-l atunci când face o faptă bună, copilul va trece în cealaltă 
extremă, încercând să atragă atenţia părintelui într-o manieră negativă.  

 Atunci când părintele îşi laudă copilul (nu este vorba aici doar de lauda verbală, ci şi de cea 
nonverbală, printr-un gest, o mângâiere, un zâmbet, un sărut), el trebuie să numească comportamentul 
pentru care-l laudă şi să o facă atunci pe loc.  

 STABILIREA LIMITELOR 
 Atunci când copilul manifestă un comportament nedorit de părinte sau inacceptabil pentru acesta, 

părintele intervine, stabilind anumite limite, interdicţii prin diverse modalităţi: a spune NU şi a stabili 
interdicţii, ignorare, izolare şi pedepsire.  

 A SPUNE NU şi a stabili interdicţii este prioritar pentru părinte în cazul în care copilul manifestă un 
comportament nedorit de acesta. Interdicţia trebuie să fie clară pentru copil şi înţeleasă de acesta, iar 
părintele să fie cât mai consecvent în menţinerea acestor interdicţii prestabilite. Fiecare părinte îşi fixează 
reguli în familia sa în funcţie şi de nevoile proprii ale copilului. Aceste reguli sunt însă relative.  

 IGNORAREA se aplică atunci când copilul manifestă un comportament negativ menit să atragă 
atenţia părintelui. Este foarte eficientă atunci când copilul se smiorcăie.  

 IZOLAREA este o modalitate reacţionare a părintelui vizavi de comportamentul inadecvat al 
copilului şi se aplică mai ales în cazul exceselor de furie ale copilului. Izolarea se face într-un loc unde să 
poată să fie supravegheat copilul, nu mai mult de 5 minute.  

 PEDEPSIREA implică confiscarea unui lucru care place copilului sau a unei activităţi preferate a 
acestuia. Pedeapsa nu este plăcută nici pentru părinte şi nici pentru copil. Din pedeapsă copilul nu învaţă 
nici un comportament nou, învaţă doar ce nu are voie să facă.  

 Este de preferat însă să se evite cât mai mult aplicarea pedepselor deoarece copilul devine imun la 
acestea şi se ajunge în cele din urmă la formarea spiralei negative. Acest lucru se face mai ales prin 
acordarea atenţiei pozitive şi aprecierea copilului ori de câte ori acesta manifestă un comportament plăcut 
părintelui, lucru care stimulează copilul să manifeste mai des acel comportament pentru a-i face plăcere 
părintelui.  

 In stabilirea limitelor părintele trebuie să fie consecvent, să numească comportamentul inacceptabil 
manifestat de copil şi să-i explice copilului de ce procedează aşa.  

 În concluzie, cursul de educaţie a părinţilor vine în sprijinul părinţilor cu sugestii de educare pentru 
aceştia, oferind variante de îmbunătăţire a poziţiei copilului în familie.  

 Ca aplicaţie am propus două aplicaţii practice: jocul „Fierbinte-rece” şi jocul valorilor, pentru a 
evidenţia rolul părintelui în influenţarea comportamentului copilului.  

 Procedând conform metodei „EDUCAŢI AŞA!” vom avea copii fericiţi şi părinţi fericiţi.  
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ROLUL EDUCAȚIEI IN FAMILIE 
 

TALO MARIA CATALINA 
 
Stefan Klein în Formula fericirii spunea: ,,Părinţii care le fac în permanenţă daruri copiilor lor sunt 

păstraţi în amintire doar pentru un moment. Părinţii care se preocupă să le dăruiască copiilor lor exemple 
şi povestiri din viaţa lor, rămân de neuitat. ,, 

Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, 
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei 
personalitati armonioase.  

 Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara 
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.  

 De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor, 
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata, 
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.  

 De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere 
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte 
elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca 
au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.  

 Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa, 
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor. Când vorbim despre 
cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii 
şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne 
gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios 
cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
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abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

EDUCATOARE TALPEANU RAMONA  
GRADINIȚA PP BOCȘA 

 
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 

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

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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INFLUENȚA FAMILIEI ASUPRA DEZVOLTĂRII COPILULUI 
 

PROFESOR TĂNĂSESCU ORTENZIA 
ȘC. GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU ȘTEFULESCU”, TG. JIU, JUD. GORJ 

 
Familia este una din cele mai importante surse de influență directă asupra dezvoltării copilului. 

Familiile au o influență asupra copiilor lor în mai multe moduri, părinții le oferă copiilor lor îndrumare, 
îngrijire, socializare, dar îi influențează și indirect, prin mediul cultural, atitudini și valori. Copiii întâlnesc 
de asemenea multe persoane care îi influențează pe măsură ce se dezvoltă.  

Există mai multe stiluri de parenting: 
-parentingul exigent (manifestă un control ferm în contextul unei relații calde și favorabile, menține 

disciplina, stabilește consecvent reguli, impune standarde înalte de comportament, ascultă punctul de 
vedere al copilului, face apel la argumente, sunt afectuoși și sensibili față de copiii lor); 

-parentingul autoritar (manifestă un control ferm în contextul unei relații reci și exigente, așteaptă o 
ascultare strictă, impune standarde înalte de comportament, nu ascultă punctul de vedere al copilului, nu 
manifestă prea multă căldură, aplică o disciplină dură, nu dau dovadă de prea multă căldură sau afecțiune 
față de copil); 

-parentingul permisiv (manifestă un control scăzut în contextul unei relații calde și favorabile, nu este 
exigent, încurajează, își exprimă frecvent afecțiunea, sunt iubitori și sensibili, dar nu prea impun limite în 
ceea ce privește comportamentul copilului); 

-parentingul neimplicat (manifestă un control scăzut atât al controlului, cât și al căldurii, este detașat 
emoțional, retras, nu este exigent în ceea ce privește comportamentul copilului, nu acordă prea multă 
atenție, interes sau sprijin emoțional copilului, nu impun limite copilului); 

Dintre cele patru stiluri de parenting, s-a constatat că cel exigent are rezultate pozitive asupra 
copilului, aceștia au mai multă încredere în sine, se descurcă bine la școală, au o înaltă stimă de sine. 
Celelalte stiluri de parenting sunt asociate cu rezultate negative. Nu este însă o regulă, efectele diferitelor 
stiluri pot varia. Stilul de parenting poate avea anumite consecințe asupra copiilor, dar se poate întâmpla ca 
și caracteristici ale copilului să influențeze stilul de parenting, deoarece copiii se nasc cu temperamente 
individuale. Dezvoltarea are loc mai eficient atunci când părinții își pot adapta practicile de îngrijire a 
copilului cu firea și nevoile acestuia.  

Relațiile copilului cu familia sunt conștientizate și raportate la alte cazuri, din care fac parte colegii. 
Rezultatele cele mai bune le obțin copiii ai căror părinți au o atitudine clară, încurajează autonomia, exercită 
un control echilibrat și constant. Lucrurile se complică în cazurile când cei doi părinți manifestă atitudini 
diferite față de copil.  

Viața copilului este influențată nu doar de satisfacția părinților în căsnicie și de serviciul lor, ci și de 
prezența sau absența sprijinului social. Bunicii pot constitui o sursă de sprijin emoțional sau financiar pentru 
părinți. Bunicii pot fi mentori, tovarăși de joacă, bone, înlocuitori ai părinților.  

Cercetările arată că atunci când părinții se implică în educația formală și în viața școlară a copilului, 
acesta are rezultate mai bune la învățătură, iar copiii manifestă rezultate pozitive față de școală și aspirații 
vocaționale mai înalte. Discuțiile părinte-copil despre școală, programele școlare și planurile de viitor au 
un efect puternic asupra rezultatelor elevului. De asemenea școlile trebuie să încurajeze participarea activă 
a părinților în anumite activități școlare.  

 
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. TANU ANDRA-IULIANA 
 
Societatea aceasta, a anului 2020, se află într-o continuă degradare, din punctul meu de vedere, cel al 

unui profesor. Abia acum realizăm de ce ne certa mama mereu când nu ne spălam pe mâini și mai ales când 
intram într-o încăpere și nu dădeam ”Bună ziua!”. Sunt uimită de ușurința cu care un copil poate vorbi urât 
fără să realizeze că din gurița lui, la o vârstă atât de fragedă, nu ar trebui să iasă decât să versuri. Poate sunt 
exagerată dar când mă lovesc de indiferența părinților și de neputința lor în fața unor copii care pur și simplu 
au fost scăpați de sub control, nu pot să zic decât: Mulțumesc, mama, mulțumesc că astăzi sunt un om 
echilibrat, un om care a devenit om de carieră, soție și mamă, mulțumesc că am știut mereu să mă comport 
în societate și să atrag simpatia oamenilor și a elevilor mei. Da, cei șapte ani de acasă sunt cei mai 
importanți, pentru că o floare înflorește spunându-i vorbe frumoase, nu doar datorită apei și a căldurii. 
Aceste simple gesturi, de a oferi un loc în autobuz, care astăzi e un obicei demult uitat, sau a ajuta o bătrânică 
să treacă strada fac lumea mai frumoasă. Astăzi, chiar dacă ai vrea să ajuți pe cineva, nu ai avea pe cine, 
celor în vârstă le este frică de tine, din cauza mass-mediei, cei săraci s-au obișnuit să ceară și să nu 
muncească și exemplele pot continua. Cei șapte ani de acasă înseamnă sa fii om, să-ți ajuți aproapele, să nu 
bârfești, să nu creezi probleme la școală sau la serviciu, să muncești cinstit, etc., cei șapte ani de acasă se 
regăsesc oriunde în societate și în viața de zi cu zi, și atunci când devenim părinți preluăm sarcina de a 
crește generații de oameni muncitori, iubitori și de încredere. Niciodată nu trebuie să uităm importanța 
bunului simț, indiferent de obstacolele întâlnite în cale, putem comenta despre oricine și la fel de ușor putem 
răni oamenii din jurul nostru cu niște cuvinte aruncate în vânt. Vreau să văd copii care îmi țin ușa la intrarea 
în scară și care să mă întrebe ce temă avem pentru mâine, copii care să mă întâmpine cu zâmbetul pe buze 
la intrarea în clasă și să nu mă întrebe cât mai e până se sună. Poate par o băbuță dintr-aia cicălitoare, care 
încă trăiește pe vremea prinților și a prințeselor, dar eu sper la normalitate și la conștientizarea părinților că 
educația nu se face în fața televizoarelor sau la mall, sau la locul de joacă, educația se face acasă, în familie, 
ei pot face marea schimbare spre o societatea mai curata, ei ne pot aduce următoarea generație de oameni 
productivi și binevoitori. Haideți să ne întoarcem la ceea ce contează cu adevărat, să ascultăm muzică 
clasică și să scriem o scrisoare celor dragi, să gătim cina alături de cei mici și să ne vizităm rudele mai des, 
să bem multă apă și să ne plimbăm în aer liber, pentru că aceste lucruri simple ne fac pe noi super oameni.  
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EDUCATIA IN FAMILIE  
 

 PROF. TAPASZTO MIHAELA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA NR 1, LUDUS 

 
Educaţia presupune existenţa mai multor definiţii, ea fiind denumită ca acţiune umană, ca intervenţie, 

având rolul de a pregăti omul ca element activ al vieţii sociale. Cadrul didactic este responsabil în 
promovarea unor politici şcolare care să permită egalizarea şanselor în educaţie şi a unor strategii de 
valorificare a diferenţelor, dar şi familia pentru că socializarea, care începe din copilărie, reprezintă procesul 
prin care copilul devine fiinţă socială prin învăţarea valorilor de bază şi a limbajului. Această perioadă este 
importantă pentru formarea personalității copilului, dar și pentru asumarea anumitor roluri sociale. Ȋn 
această etapă, agenţii de socializare sunt: părinții, prietenii și mass-media. Ȋn cadrul acestora se promovează 
atitudini tolerante, de acceptare şi înţelegere a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor 
culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni. Factorii implicaţi direct în 
realizarea educaţiei sunt: familia şi şcoala.  

Familia ajută la îndeplinirea nevoilor copilului şi contribuie la stabilitatea societăţii, fiind principalul 
agent al socializării, liantul dintre societate şi copil. Expresia “cei 7 ani de acasă” ne duce cu gândul la 
educaţia pe care o primeşte copilul înainte de a merge la şcoală. Un copil educat se va descurca cel mai 
bine în societate. De la 5 ani încolo, copilul va dezvolta simţul binelui şi al răului, va fi conştient de 
recompense sau de semnificaţia pedepselor. Limbajul este elementul cheie în crearea societăţii umane 
pentru că el face posibilă comunicarea ideile sau interacţiunea dintre oameni. Copilul, purtând discuţii cu 
părinţii, bunicii sau orice alte persoane aflate în jurul lor, vor dezvolta această capacitate de a ţine o 
conversaţie. El trebuie încurajat să se exprime, nu trebuie inhibat sau umilit. Astfel, va avea disponibilitate 
de a crea şi de a utiliza semne, îşi va dezvolta comportamentul uman, depăşind comportamentele 
rudimentare sau încetinite în dezvoltare. La școală, copiii îşi dau seama că încep a fi judecați după 
performanțele școlare și nu mai sunt acceptați necondiționat cum se întâmplă în sânul familiei. Copiii ajunși 
elevi, învață să se integreze, să coopereze sau chiar să se conformeze.  

Diversitatea culturală a fost şi este o stare de fapt caracteristică a societăţii noastre. Ideea unei 
omogenităţi culturale pierde tot mai mult teren în locul conştientizării coexistenţei unor grupuri culturale 
distincte în cadrul aceleiaşi stat . Educaţia va permite tuturor persoanelor să participe efectiv într-o societate 
liberă, să promoveze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale sau 
entice. Profesorii, elevii, părinții sunt parteneri în educație, relația cu familiile fiind din ce în ce mai 
încurajată de școală; consiliul școlar include reprezentanți ai asociațiilor părinților, cu rol decizional în toate 
problemele educaționale; organizațiile de părinți sunt acceptate și încurajate în activitatea școlară; profesori 
specializați, consilieri, tratează problemele excepționale ale colaborării cu familiile; formarea profesorilor 
abordează problema relației cu familia, ca una din problemele importante.  

Este necesară cunoaşterea familiei în ce priveşte alcătuirea acesteia, ierarhia autorităţii, drepturi şi 
responsabilităţi ale membrilor acesteia, importanţa fiecărui membru pentru familie, gradul de solidaritate 
şi coeziune al familiei. Aceste date de cunoaştere a familiei sunt importante, întrucat se ştie că familia 
constituie cadrul iniţial de socializare primară a individului, cunoaşterea structurilor şi valorilor acesteia dă 
posibilitatea educatorului de a anticipa şi interpreta în mod adecvat comportamentul şi atitudinea copilului.  

Parteneriatele dintre școală și familii pot ajuta profesorii în munca lor, pot perfecționa abilitățile 
școlare ale elevilor; pot îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; pot îmbunătăți abilitățile 
educaționale ale părinților; pot dezvolta abilitățile de lideri ale părinților sau pot conecta familiile cu 
membri școlii. În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice. Acţiunile de socializare interetnică (serbări, plimbări, excursii) pot 
ajuta părinţii să-şi împărtăşească propriile obiceiuri, să aducă modele de cântece, tradiţii, feluri de bucate 
pe care să le prezinte celorlalţi, să înveţe unii de la alţii şi să se cunoască mai bine. În acelaşi fel se poate 
proceda şi cu privire la împărtăşirea obiceiurilor şi tradiţiilor religioase ce se pot sărbători în comun, unde 
sunt elemente compatibile. Prezentarea trecutului, folclorului, normelor morale, din structura grupurilor 
diverse nu poate aduce decât recunoaştere şi bucurie pentru cei care se dezvăluie cu ce le aparţine şi 
îmbogăţirea spirituală a celor care primesc cunoştinţe din partea semenilor.  
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Dialogul are un rol extrem de important în promovarea unei societăţi democratice bazate pe valorile 
drepturilor omului şi a egalităţii de şanse, este evident că implementarea principiilor educaţiei nu trebuie să 
rămână la stadiul de dorinţă. Cadrele didactice sunt menite să insufle elevilor şi valorile interculturalităţii, 
iar munca lor va fi continuată acasă de părinţi. De asemenea, cadrele didactice, care nu mai practică 
metodele de predare tradiţionale sunt permeabile la ideea de astimula gândirea critică a elevului şi 
participarea sa la propria-i educaţie de pe poziţii de egalitate, trebuie susţinute în munca lor pentru ca 
rezultatele să fie cele dorite.  

 
Bibliografie: 
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3. Plugaru, L. ; Pavalache, M. Educaţie interculturală. Psihomedia, Sibiu, 2007; 
4. Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, vol. I, Editura Polirom, Iaşi, 1998.  
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STUDIU PRIVIND ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA COPILULUI 
 

PROF. INV. PRIMAR TARANU IOANA 
LICEUL TEORETIC “ A. SALIGNY” CERNAVODA 

 
Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin primele 

contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi continuă de-a lungul 
vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive (socializare continuă sau secundară).  

Alături de funcţia de socializare, familia îndeplineşte şi alte funcţii educative. Acestea au fost 
sintetizate de N. Mitrofan după cum urmează: 

• funcţia instituţional- formativă realizată prin influenţe directe (răspunsuri la întrebări ale copilului, 
explicaţii şi informaţii despre lumea înconjurătoare), dar şi în mod indirect, prin mediul informaţional din 
familie (copierea de către copil a rolurilor pe care le regăseşte în familie, asumarea unor tipuri de relaţii 
între mamă şi tată, între fraţi etc. ); 

• funcţia psiho-morală, realizată prin modelele de conduită oferite de părinţi, prin discuţiile şi 
intervenţii pe marginea unor comportamente curente pozitive sau problematice ale copiilor; 

• funcţia socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin acordarea autonomiei 
de acţiune, dar şi printr-un climat familial dominat de relaţii de încredere şi sprijin reciproc, în care 
maturitatea de gândire a adulţilor se îmbină cu entuziasmul, energia şi curiozitatea copiilor; 

• funcţia cultural-integrativă, prin implicarea copiilor în viaţa culturală şi prin mediul cultural al 
familiei.  

Rezultatele unor cercetări recente au demonstrat că dezvoltarea copilului este influenţată în proporţie 
de peste 70% de către familie. Responsabilitatea creşterii copilului revine cu prioritate părinţilor, care oferă 
copilului îngrijirile de bază, siguranţă, căldură emoţională, îndrumare, înţelegere. Primele deprinderi de 
viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), 
acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi.  

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe 
copii. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii 
oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să 
aprecieze ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste 
noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens 
moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, tolerant, să colaboreze, să fie un bun coleg şi prieten.  

Familia reprezintă mediul în care copilul învaţă şi exersează comportamentele sociale, să se descopere 
pe sine şi pe cei din jur, se familiarizează cu sistemul valorilor sociale şi culturale. Mediul familial ocupă 
un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei copilului.  

Copilul nu este un adult în miniatură, ci este un „candidat la maturizare“ (H. Pierot), deosebit de 
receptiv la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. De aceea, copilul trebuie socializat 
şi modelat, iar fundamentarea personalităţii se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei care 
concentrează primul său univers afectiv, social şi cultural. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii 
copilului se construiesc în relaţie cu mediul social, cu situaţiile pe care trebuie să le trăiască în familie, 
atitudinile părinţilor având o influenţă importantă asupra personalităţii copilului în devenirea sa ca adult.  

Educaţia din familie a copilului se va continua cu cea din grădiniţă. Uneori, între cele două medii 
educative, există diferenţe majore de reguli, valori, cultură etc. În această situaţie, copilul este supus 
adaptărilor şi readaptărilor repetate, care îl marchează profund: se instalează o stare de confuzie internă, 
copilul neştiind ce reguli să-şi asume, care valori sunt acceptate social. Mai mult chiar, putem vorbi şi 
despre o traumă emoţională, copilul simţindu-se vinovat dacă va adera la valorile grădiniţei, în defavoarea 
valorilor familie (sau invers).  

Prevenirea unor dezacorduri nu se poate asigura fără o relaţie corespunzătoare dintre grădiniţă şi 
familie. Educatorul joacă un rol important în cunoaşterea familiei, a caracteristicilor şi potenţialul ei 
educativ.  
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Cei doi factori implicaţi în educarea copiilor cu vârste cuprinse între 3–6/7 ani, familia şi grădiniţa, 
trebuie să armonizeze modelele educative promovate, să-şi transmită reciproc informaţii privind 
particularităţile de dezvoltare ale copilului, valorile promovate, climatul educaţional, aşteptări în ceea ce 
priveşte educarea acestuia.  

Impreuna descoperim o multime de lucruri noi. Educatia incepe acasa, se continua in mediul scolar 
si se termina acasa.  

 
Bibliografie:  
 „Psihopedagogie scolara” Dumitru Stoica si Marin Stoica  
 “ Pedagogia generala” Tarcovnicu, V., Popeanga, V.  
 

2487

 



PRIMII ANI DE VIAȚA, BAZA EDUCAȚIEI – STUDIU DE SPECIALITATE 
 

TATARU ION 
PROFESOR COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDA” TG JIU, GORJ 

 
“Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală”  
(Albert Einstein)  
 
Educația în primii șapte ani de viață este definitorie pentru întreaga existență a viitorului adult, ea 

depinzând de câtiva indicatori: relația afectivă dintre copil și părinții săi, specificul de dezvoltare a 
copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite copilului. Dacă ne gândim la o 
semnificație a celor șapte ani de acasă, aceasta constă în a-l învăța pe copil să creeze legături cu lumea 
înconjurătoare.  

Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
viață, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele 
norme și reguli de conduită, primele sfaturi. Cultivarea ”frumosului” se realizeaza tot în familie prin 
pregătirea bunului gust al copilului față de ținuta și spațiul unde trăiește, precum și cea de frumusetea în 
comportare și relație cu cei din jur. Orice experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite in funcție 
de bazele oferite de familie. Familia reprezinta pentru copil, structura socio-afectivă de bază, protectoare 
necesară existenței lui.  

Educatia primită în familie 
Printre principalele ingrediente care formează copilul „bine crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, expresii ce tebuie să facă parte 
negreșit din vocabularul copilului. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din 
jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn 
de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa, în timp, între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care provoacă răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a multor ani de încercări, eşecuri şi reuşite. 
Există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum şi 
zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău au 
trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte 
legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile 
susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. Efectul cuvintelor produce o reacție imediată a 
copilului.  
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În concluzie, este important de parcurs această etapă “a celor șapte ani de acasă”, ani care stau la baza 
educației pentru că ei ar trebui să producă un model stabil de relație și de siguranță, iar acestă relație să fie 
mediata prin cuvinte.  
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EDUCAȚIA IN PRIMI 7 ANI AI COPILULUI – STUDIU DE SPECIALITATE 
 

TATARU MIHAELA 
PROFESOR COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” TG JIU 

 
Încă din primii ani de viață începe educația copilului făcută de către familie. Educația constituie o 

componentă a existenței socio-umane care poate fi concepută ca o întâlnire între individ și societate, o 
întreagă viață socială fiind marcată de acest schimb permanent.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.  
Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, să citească şi să devină un bun exemplu la 

şcoală și în societate. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-
cognitivă etc. Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii 
de sine. Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la 
școală, mai exact în familie, cu membri acesteia şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, 
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite 
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse 
copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, 
săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 
spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament 
modele de urmat.  

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?  
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire) 
- exteriorizarea sentimentelor si emoţilor atât pozitive, cât şi negative  
- curăţenie  
- ordine  
- igienă 
- bune maniere şi comportament  
- concentrarea atenţiei  
- modul de relaţionare cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- perseverenţă în realizarea unei sarcini  
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.  
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 

competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc…, Altele influenţează 
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. 
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.  

Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeazaă ansamblul educațional. Fie ca este 
vorba despre viața de acasa, fie că este vorba despre educația de la gradiniță sau scoală, copilul trebuie 
învățat să înțeleagă și să respecte regulile de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părinții 
sau dascălii.  

Cei 7 ani de acasa pot să însemne:  
1. Să știe să își susțină părerile și să-și apere interesele fără a deranja pe cei din jur. (Să 

folosească un limbaj politicos, să nu fie obraznic, dar să exprime ceea ce simte, nu să evite să-și spună 
părerea).  

2. Să-și poata evalua obiectiv pozitia în raport cu o situație. (Trebuie să știe ce-i place, ce-i trebuie, 
ce poate fi un pericol sau ce îi aduce beneficii, ce nu vrea să facă, etc. ) 
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3. Să fie atent și implicat în ceea ce se întampla în jur, ca sa poata evita situațiile cu potențial 
periculos, să poată oferi un ajutor la timp cuiva.  

4. Să știe să piardă (și automat, să-și focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar și să câstige 
cu eleganță, fără a-l umili pe cel care a pierdut.  

Lucrurile acestea se învață mai mult prin copierea părinților și a altor mentori, mai degrabă decât din 
predici și povești. E foarte important ca părinții să fie un exemplu pentru proprii copii.  

E important, ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că dacă în copilărie nu i-a el decizii ci 
altcineva în locul lui, copilul va tinde spre una din cele două extreme, ori va încerca totul, ca să-și afirme 
independența, ori va evita totul, dintr-un exces de prudență. Pe când, daca e obișnuit de mic să înfrunte 
niște situații și să facă niște alegeri (evident, pe măsura lui, și controlate de adult) îi va fi mult mai ușor să 
ia hotărâri în privința propriei persoane.  
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 ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI 
 

 INV. TECU PETRICA MARICELA 
 SCOALA NR. 26 GALATI, JUD. GALATI 

 
 Eu sînt copilul. Tu ţii în mîinile tale destinul meu.  
Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă.  
Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire.  
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvîntare pentru lume... 
 (din Child”s Appeal, Mamie Gene Cole)  
Invăţământul românesc actual se află într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele societăţii 

democratice. Modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educaţionale europene, mereu 
reînnoite, cer o examinare atentă şi mereu actualizată în concordanţă cu evoluţia sistemelor de învăţământ 
din celelalte ţări europene. Eficienţa actului educativ este dată de disponibilităţile educaţiei de adaptare şi 
autoreglare faţă de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului social.  

Familia este una din cele mai vechi forme de comunitate umană ce asigură menţinerea continuităţii 
biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul siguranţei, 
menţinerii şi dezvoltării personalităţii.  

Rolul familiei nu se mai poate rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea 
supravegherii acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un continuator 
al cerinţelor impuse de practica educaţional instituţionalizată . Familia este prima şcoală a copilului şi 
contribuţia pe care o are la educaţia acestuia poate favoriza sau îngreuia activitatea şcolii. Din perspectiva 
sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un "grup social relativ 
permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune". Familia îi dă copilului primele 
informaţii despre lumea înconjurătoare, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

 De obicei nucleul familiei îl formează părinţii şi copii. Sunt însă şi situaţii în care la acest nucleu se 
mai adaugă bunicii, iar în unele cazuri şi rudele apropiate (unchi, mătuşi) se implică sau sunt implicate în 
activitatea educativă. Mama este prima persoană pe care o va iubi copilul. Atitudinea acestuia faţă de alte 
persoane este esenţial determinată de relaţia sa cu mama. Semnificaţia pe care o vor avea pentru el mai 
târziu oamenii şi perspectiva în care el va considera raporturile posibile cu lumea depind de mamă. 
Contactul copilului cu universul se realizează prin intermediul mamei. Ea este în aceeaşi măsură iniţiatoare 
şi pe plan intelectual şi cultural .  

 Mama este cea care îl învaţă pe copil să ajungă la primele gesturi îndemânatice şi la primele 
performanţe practice. Acesta este prima autoritate cu care se confruntă copilul. El face cunoştinţă cu primele 
reguli, cu primele obligaţii, cu primele forme ale moralei. Astfel este necesară toată dragostea mamei şi un 
permanent sentiment de siguranţă pentru a face posibile începuturile adaptării copilului la exigenţele 
sociale. Mama care nu consolidează sentimentul de siguranţă al  

copilului care îi subestimează încrederea în ea sau în el însuşi, îl face să se teamă de lume pune sub 
semnul îndoielii însăşi dezvoltarea fizică a copilului. Acest rol de iniţiator, de ghid şi de model are o 
deosebită strălucire în primii ani de viaţă ai copilului.  

Pe măsură ce copilul înaintează pe treptele superioare ontogenetice, tatăl preia atribuţiile educative 
într-o măsură mai mare. De fapt această defalcare a atribuţiilor este relativă, căci şi sexul copilului îşi spune 
cuvântul în exercitarea influenţelor educative, fetele rămânând în seama mamelor, iar băieţii intrând în sfera 
de influenţă a taţilor.  

 În procesul educaţional ponderea cea mai mare a influenţelor le revine părinţilor (sau persoanelor 
care îi înlocuiesc) şi familiei în întregime. Cei doi părinţi pot avea aceeaşi atitudine fundamentală de 
acceptare sau de inacceptare şi o pot exprima în mod diferit sau asemanător. A pretinde că mamele sunt în 
general înclinate spre supraprotecţie sau indulgenţă, iar taţii spre respingere sau autoritarism este o 
exprimare cu totul simplistă. O observare mai atentă scoate în evideţă exemple care contrazic acest mod de 
a gândi . În realitate nu există un monopol al acceptării sau al neacceptării care să revină unui părinte sau 
altuia  
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Rolul părinţilor este foarte important şi trebuie să fie puternic prin fermitate, nu prin severitate sau 
brutalitate, prin răbdare şi dragoste . Trebuie intensificat tot ceea ce este satisfăcător din partea copilului şi 
raportate progresiv, impulsurile sale agresive folosind modelele. Astfel copilul să se regăsească în acest 
cadru şi să prevadă reacţiile adultului de care este dependent. Schimburile afective sunt necesare acestei 
construcţii progresive a “personalitaşii copilului”. Schema fundamentală a grupului familial, a creşterii 
copiilor se formează pe modelul relaţiilor dintre părinţi, pe modelul relaţiilor dintre aceştia şi copil.  

 Familia este locul de inserţie a copilului în societate şi în cultură, constituind mijlocul prin care 
copilul este introdus în viaţa umană şi în cadrul în care se elaborează personalitatea sa proprie. Numeroase 
trăsături importante ale personalităţii se constituie după măsura situaţiilor trăite de copii în sânul familiei.  

Cu siguranţă sunt foarte multe de spus vizavi de conturarea personalităţii, acesta fiind un subiect 
amplu şi dezbătut de-a lungul timpului de specialişti. Voi lăsa loc discuţiilor pentru completarea acestui 
subiect neepuizat.  
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EDUCATIA IN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASA 
 

 PROF. SUCIU RAMONA-DANA 
 
Cand vorbim despre cei 7 ani de acasa, ne gandim la educatia pe care copilul o primeste de la parinti. 

Cand spunem ca un copil rae cei 7 ani de acasa ne gandim la un copil bine crescut, care stie sa salute sa se 
comporte cuviincios cu ceilalti.  

Educatia primita de acasa depinde de cea ce se intampla acasa, relatia dintre parinti, relatia afectiva 
cu parintii si cu toti ceilalti. Copilul iubit de parinti se simte protejat, in siguranta, parintii sunt preocupati 
de tot ceea ce face.  

Educatia copilului trebuie facuta intr-o atmosfera deschisa, bazata pe iubire si incredere. Copilul 
trebuie invatat de mic ce e bine si ce e rau, sa imparta jucariile, sa aprecieze recompensele, sa invete bunele 
maniere atat in familie, in vizita cat si in societate.  

Copii trebuie incurajati sa se exprime, sa isi spuna punctul de vedere. Nu trebuie facute observatii in 
public. Copilul trebuie sa stie ca este iubit si respectat. Adultii sunt cel mai bun exemplu pe care copii il 
urmeaza.  

Copilaria reprezinta cea mai buna perioada a vietii pentru educatie, pentru formarea si insusirea 
caracterului psiho-social. Daca unui copil familia nu-i satisface nevoia de comfort fizic si afectiv, atunci pe 
viitor ii va aparea acel sentiment de neincredere in mediu, temeri, lipsa increderii in propriile sale forte.  

In scop educativ, parintii pot da copiilor diverse sarcini casnice. Ei pot fi trimisi dupa mici 
cumparaturi. O sarcina bine organizata si precisa le place copiilor si are valoare educativa. Se va dezvolta 
in ei simtul datoriei, grija pentru inlaturarea greutatilor casnice, obligatia de a vorbi frumos cu alti oameni.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

Pe masura ce cresc, copiii sunt implicati in situatii de viata in care invata lectii emotionale in care sa 
poata discerne intre sentimente si mai ales sa perceapa intensitatea diferita intre tristetea determinata de un 
film, supararea pentru faptul ca un apropiat sufera, mania care apare dupa o jicnire, etc.  

 
 Empatia, capacitatea de a intelege sentimentele celuilalt, este una din primele lectii pe care parintii o dau, 
atunci cand se adapteaza sentimentelor copilasului. Apoi, acesta invata sa aiba o reactie de empatie, sa-si 
recunoasca, domoleasca sau stapaneasca sentimentele; Astfel isi dezvolta inteligenta emotionala, care ii 
sporeste abilitatile de a trata sentimentele care apar in cadrul relatiilor interumane. Devin mai sociabili, mai 
afectuosi, mai putin tensionati, in preajma parintilor, a autoritatii in general.  

 Acesti copii isi controleaza mai bine emotiile, se supara mai rar (sunt invatati sa vada dincolo de 
parente si sa caute solutii) si se calmeaza mai usor. Acest lucru pastrat de-a lungul vietii aduce o sanatate 
fizica mai buna (fara presiune pe hormonii de stres si alti indicatori ai starilor emotionale).  

 Avand mai putine probleme de comportament, acesti copii se adapteaza mai usor in societate, sunt 
mai indragiti. Un alt efect pe termen lung este de ordin cognitiv, copiii dovedindu-se mai atenti, ei se 
concentreaza mai usor si astfel sunt mai mai eficienti in invatare.  
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VIOLENŢA FIZICA SI VERBALA ÎN FAMILIE SAU LA GRADINITA 
-REFERAT- 

 
PROF. ȚARAN MIHAELA 

GRADINIȚA PP BOCȘA/ CARAȘ-SEVERIN 
 
 Violenţa domestică este o ameninţare sau provocare, petrecută în prezent sau în trecut, a unei 

răniri fizice în cadrul relaţiei dintre partenerii sociali, indiferent de statutul lor legal sau de domiciliu.  
 Se numește "violența în familie" orice act vătămator, fizic sau emoțional care are loc între membrii 

unei familii. Abuzul în interiorul unei familii poate lua multe forme: abuzul verbal, refuzul accesului la 
resurse financiare, izolarea de prieteni și familie, amenințări și atacuri care în unele cazuri pot duce la 
moartea unuia dintre parteneri. Deși până de curând s-a presupus că femeia este cel mai adesea victima 
violenței în familie, în urma unor cercetari s-a descoperit că, de fapt, numărul barbaților agresați este destul 
de mare. Experții care cercetează această problemă sunt de acord că violența este un fenomen larg răspândit, 
mult mai răspândit decât arată sondajele, pentru simplu fapt că unele fapte nu sunt raportate poliției sau 
spitalelor.  
 Familia care constituie un teren de manifestare a violenței domestice devine mai puțin transparentă și 
deschisă mediului social imediat: familia lărgită, vecinii, prietenii, colegii. Este evidentă izolarea socială a 
acestor familii. Ele capată o stigmă în ochii celorlalți și în același timp un sentiment de stigmă și culpă care 
le face să se izoleze.  

 Influențe asupra dezvoltării copiilor 
 Funcția principală a familiei, creșterea copiilor, este distorsionată cu largi și dramatice consecințe în 

viitor. Perturbarea acestei funcții se petrece în general, ca o stare de boala cronică ce se acutizează în 
momentele evenimentelor de violență. Cercetarile arată că trauma copiilor care cresc într-o atmosferă de 
violență, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensă și cu consecințe mai profunde și mai de 
durată decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor și neglijării din partea parinților 
(Catheline, Marcelli, 1999).  

 Într-o familie bântuită de violență, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază (nevoia 
de siguranță, de viață ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. Funcțiile parentale nu mai pot fi 
împlinite. O mamă victimă a violenței soțului este mai putin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare 
copilului (hrană, casă, igienă, haine, sănătate fizică) sau să-l protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole 
fizice sau sociale. Copleșita de rușine pentru ceea ce i se intamplă, de sentimentul eșecului în cea mai 
importantă relație interpersonală, de teroare, de autoacuzații (Polman, 1994) femeia nu mai este capabilă 
de a juca nici unul din rolurile impuse de viața familiei.  

 Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente și o condiție fizică ce-i face ușor de 
recunoscut. Eiprezintă: 

- Probleme fizice, boli inexplicabile, expuși la accidente în casă și în afara casei, dezvoltare fizică 
mai lentă; 

- Probleme emoționale și mentale: anxietate marită, simțământ de culpabilitate, frică de abandon, 
izolare, mânie, frică de răniri și moarte; 

- Probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viața mai fericită a colegilor; 
- Probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalți, probleme cu somnul, 

enurezie, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relații pentru a scăpa de acasă, mutilare, consum de 
droguri și alcool, comportament defensiv cu minciună; 

- Probleme școlare - neîncredere, eliminare, schimbări bruște în performanțele școlare, lipsa de 
concentrare, lipsa de maniere sociale; 

- Identificare cu eroi negativi.  
 Problema violenței în familie a atins cote alarmante, majoritatea evenimentelor de acest fel fiind 

inregistrate în familiile sărace, dar fără să fie excluse radical din familiile înstărite de intelectuali.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. TEIȘANU ANIȘOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”NICOLAE LABIȘ” MALINI 

 
”Copilul ajunge pentru părinții săi, după educația pe care o capătă: răsplată sau pedeapsă” Jean 

Jacques Rousseau 
 Familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial în formarea personalității copilului, 

deoarece, în ordinea firească a lucrurilor educația începe în familie, motiv pentru care  
l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai 

valoros pe lume - omul de caracter”.  
Prima experiență a copiilor cu relațiile are loc în familie. Acest grup mic și intim este cadrul de bază 

în care cei mai mulți copii sunt introduși în viața socială, unde sunt dobândite regulile comportamentului 
interpersonal și care le serveșe drept bază de securitate când intâlnesc lumea de afară, care uneori poate 
aduce confuzie. (Schaffer & Ionescu, 2010) 

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, 
societate, deprinderile primare, obişnuinţele de comportament, copilul le datorează educaţiei primite în 
familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
emoțional și social.  

Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă 
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Părinții trebuie să-și vegheze copiii pentru a căpăta 
un ansamblu de trăsături morale și intelectuale necesare formării unei personalități superioare.  

Calitatea casătoriei părinților este legată de adaptarea copilului, o relație maritală bună este asociată 
cu o relație satisfăcătoare părinte -copil, ducând la dezvoltarea optimă a copilului. Când părinții nu se 
înțeleg este posibil ca și relația cu copilul să se deterioreze, afectând securitatea atașamentului, strategiile 
eficiente de învățare, controlul impulsurilor și maturizarea emoțională. (Schaffer & Ionescu, 2010) 

Copilul trebuie să fie activ și adaptabil, iar părinții au datoria permanent de a-l face să progreseze, să 
se perfecționeze și să-și mărească valoarea umană. Formarea personalității la copil este dependentă de 
inteligența lui, de gusturile și elanurile lui, de instructajul primit anterior.  

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

Părinții transmit prin conversații cotidiene, idei și convingeri culturale cu privire la modul de a te 
autodefini. Valorile din familie influiențează modul în care se percep și se definesc copiii pe ei însăși. 
(Papalia et al., 2010) 

Stima de sine este partea autoevaluatoare a concepției despre sine, judecata pe care o emit copii și 
privirea la valoarea lor generală, capacitatea cognitivă tot mai bună de a se defini,  

Cuvântul disciplină înseamnă instrucție sau formare. În domeniul dezvoltării umane disciplina se 
referă la metodele de modelare a caracterului și de educare a autocontrolului și a comportamentului 
acceptabil. (Papalia et al., 2010) 

Părinții se confruntă cu omuleți cu minte și voință independent, dar care mai au multe de învățat 
despre tipurile de comportament care funcționează bine în societate. (Papalia et al., 2010) 

 Comportamentele educaţionale ale părinţilor, chiar dacă sunt bine intenţionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor din cauza neadecvării lor la particularităţile de vârstă şi individuale, la situaţiile 
concrete de acţiune, la sistemul de cerinţe adresate copiilor.  

 Severitatea exagerată, manifestată prin interdicţii, prin brutalitate şi prin privaţiuni de tot felul îşi va 
lăsa amprenta asupra personalităţii în formare a copilului. Ei impun copiilor lor un volum mare de sarcini, 
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interzic participarea la activităţi recreative, la jocurile specifice vârstei şi utilizează frecvent pedepse care 
lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. (Dumitru, 2008) 

Părinţii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot constitui piedici în 
formarea şi devenirea personalităţii copilului. Aceşti părinţi consideră că şcoala, viaţa în general, are o serie 
de cerinţe care depăşesc posibilităţile copiilor, şi de aceea trebuie menajaţi.  

Eficacitatea disciplinei parentale poate să țină de cât de bine acceptă copilul mesajul părintelui atât la 
nivel cognitiv cât și la nivel afectiv. Ca să accepte mesajul părinții trebuie să fie drepți și corecți, dar și clari 
și consecvenți în așteptările lor. Trebuie să ajusteze disciplina la gravitatea greșelii și temperamentul, 
nivelul cognitiv și nivelul afectiv al copilului. (Papalia et al., 2010) 

Rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea 
supravegherii acestuia, ci trebuie văzut ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un continuator 
al cerinţelor impuse de practica educaţională instituţionalizată.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Dumitru, I. A. (2008). Consiliere psihopedagogică: Baze teoretice şi sugestii practice. Polirom.  
Papalia, D. E., Olds, S. W., Feldman, R. D., & Mîndrilă-Sonetto, A. (2010). Dezvoltarea umană. 

Editura Trei.  
Schaffer, H. R., & Ionescu, T. (2010). Introducere în psihologia copilului. A. S. C. R [Asociaţia de 

Ştiinţe Cognitive din România.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 
 

 PROF. ÎN ÎNV. PREȘC. ȚERESCU MARIANA 
 GRADINITA P. P. NR. 1 ORSOVA 

 
 In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace 

importante de educatie si instructie.  
 Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare 

rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc 
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi 
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-
familial.  

 Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilitati clare si diverse.  
Intrebarea care se pune este, daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea responsabilitatilor 

educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ.  
 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de 
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea 
psihopedagogica, experienta.  

 Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T. V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea 
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes 
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia 
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre 
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.  

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are,, climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.  

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.  

 Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in 
formarea profilului moral al copilului.  

*,, Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar 
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,, gastile “ si ,,bandele” 
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent. 
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici 
un parinte pentru copilul sau.  

*,, Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil 
va fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce 
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de 
scoala sau mai tarziu la locul de munca.  

*,, Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de 
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la 
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod 
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu 
a judecatorului.  

*,, Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi. 
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la 
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invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura 
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.  

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si 
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.  

 Un proverb spune :,, O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia 
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul” 

 
BIBLIOGRAFIE: Colectia revistelor,, Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 
 

 PROF. MARIA ȚIBEA 
 COLEGIUL TEHNIC APULUM, ALBA IULIA 

 
 In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace 

importante de educatie si instructie.  
 Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare 

rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc 
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi 
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-
familial.  

 Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilitati clare si diverse.  
Intrebarea care se pune este, daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea responsabilitatilor 

educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ.  
 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de 
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea 
psihopedagogica, experienta.  

 Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T. V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea 
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes 
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia 
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre 
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.  

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are,, climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.  

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.  

 Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in 
formarea profilului moral al copilului.  

*,, Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar 
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,, gastile “ si ,,bandele” 
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent. 
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici 
un parinte pentru copilul sau.  

*,, Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil 
va fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce 
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de 
scoala sau mai tarziu la locul de munca.  

*,, Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de 
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la 
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod 
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu 
a judecatorului.  

*,, Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi. 
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la 
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invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura 
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.  

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si 
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.  

Un proverb spune :,, O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia 
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul” 

 
BIBLIOGRAFIE: Colectia revistelor, Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA CELOR ,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASA” 
 

PROF. INV. PRIMAR ȚIC FLOAREA - ȘC. GIMNAZIALA CERTEJU DE SUS 
 
 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit.  

 Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral estetic, ş. a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care 
ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor.  

 În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. 
Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără 
„cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în general, 
elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara 
şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă 
familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu 
doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi părinte 
este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră 
părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie 
copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii 
din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Părintele trebuie să fie întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când se 
implicăm activ în jocul copilului se pune temelia unei legături solide între părinte şi el. Părinții pătrund în 
lumea lor, iar ei în cea a adulților.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
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de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare.  
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
1.  Cerghit, I. ; Radu, I. T. ; Popescu, E. ; Vlăsceanu, L., „ Didactica”, manual pentru clasa a X-a, 

şcoli normale, E. D. P., R. A., 1997; 
2. Kant, Im., Tratat de pedagogie. Iaşi, Editura Agora, 1992.  
3. Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1974; 
4. Nicola, I., „ Pedagogie”, E. D. P., R. A., Bucureşti, 1992.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȚICA FLORICA LIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SINTEA MARE 
 
Județul Arad 
 Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 
 
 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 

petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are 
loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de 
vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste 
activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă).  

 Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta 
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al 
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la 
situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere 
de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa 
de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure 
că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor 
desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot 
solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă. Acasă, părinţii pot organiza activităţi 
similare, prin care copilul va exersa ceea ce a învăţat la grădiniţă, dar în contexte diferite ale vieţii cotidiene. 
Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe care 
educatoarea le-a afişat pe panoul de la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a desfăşurat 
copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor ajuta pe 
copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care, pe viitor, ar trebui să depună mai mult 
efort sau exerciţiu. Este important ca discuţiile să fie destinse, să ia forma unor dialoguri deschise, deoarece 
critica asupra copilului nu face decât să îl determine să fie şi mai nesigur pe sine. Comunicarea dintre părinţi 
şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce 
a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie 
ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, 
începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide 
în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu este important. Ar fi bine ca părinţii să 
stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe 
ori se întâmplă ca la întrebarea: „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie: „Bine!”, după 
care să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această 
temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, 
adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere 
în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte 
importante sunt şi activităţile complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în contexte diferite 
de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea 
unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat 
la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum 
şi de interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au 
nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să le dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace 
în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor 
comportament modele de urmat.  
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 Interacțiunea socială din aceasta perioadă de viață este esențială pentru dezvoltarea din punct de 
vedere biologic, psihic și social. Contactele umane și afecțiunea au rol deosebit în invatarea 
comportamentului uman. Familia este principalul agent al socializarii. Ea este intermediarul între societatea 
globală și copil, locul în care se modelează principalele componenete ale personalității. Deși familiile 
realizează funcții socializatoare comune, în realitate există numeroase diferențe între modul în care fiecare 
familie își socializează copiii. Aceste deosebiri sunt date de tipul de societate (tradițională și modernă), de 
categoriile socio-profesionale ale părinților, de rezidetța. Calitatea educației primite în familie, acei”sapte 
ani de-acasa”, depinde indeosebi de nivelul educatiei parintilor si a membrilor familiei, care vin in contact 
cu copilul, in special sub aspect moral, comportamental. In familie invatam sa fim umani. Acasa inseamna 
locul unde cresti, te dezvolti si unde se pun bazele viitorului om. Educatia, bunele maniere, regulile morale 
sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Când spunem că un copil are “cei șapte ani de-acasă”, ne 
gândim la un copil bine crescut care știe să salute, să spună:“te rog !” și “ mulțumeasc!”, care știe să respecte 
și se comporte civilizat cu cei din jur.  

 
Bibliografie: 
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004 2. Vrăsmaş 

Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
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IMPORTANŢA CELOR 
,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ȚIGAN ELENA DANIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA”, /G. P. P. ,,PRICHINDEL,, CUGIR 
 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
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structurează personalitatea.  
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 

copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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ROLUL COPILULUI ÎN FAMILIE 
 

G. P. N. ,,CĂSUȚA POVEȘTILOR” VATRA DORNEI 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ȚIGĂNETEA ANTIȚA 

 
 O familie reprezintă un grup înzestrat cu caracteristici proprii, care trăieşte după anumite obiceiuri, 

respectă anumite tradiţii, aplică anumite reguli de educaţie, într-un cuvânt, care creează o atmosferă. Acest 
climat variază de la o familie la alta, dar importanţa ei este considerabilă. Climatul familial determină 
comportarea copilului.  

Copilul nu trebuie situat într-o lume aparte, ci asociat, potrivit nivelului său, la viaţa familiei. Copilul 
reprezintă un individ cu caracteristicile lui proprii, nu o fiinţă de natură specială.  

 Familiile unde copilul este supus unui regim educativ echilibrat în concordanţă cu cel din grădiniţă 
unde cele două medii se completează armonios, fac posibilă unitatea de măsuri educative.  

 Sunt familii în care regimul de solicitare a copilului îl împing într-o cursă de performanţe iluzorii 
permanente şi epuizante. În asemenea situaţii, trebuie intervenit în familie de către instituţia preşcolară 
pentru realizarea unui climat temperat şi eliberarea copilului de presiunea unei maturizări prea timpurii.  

 În cazul copiilor neglijaţi familia se retrage din colaborarea cu grădiniţa acuzând lipsa de timp. Lipsa 
de grijă, de preocupare, necesară copiilor de această vârstă subminează dezvoltarea fizică şi psihică a 
copiilor, având repercursiuni serioase în perspectivă; ca urmare copilul se sensibilizează, ajungând la grave 
maladii psihice, la copierea unor exemple negative în viaţă, la traume sufleteşti. Tot un fel de a neglija 
copilul este şi în situaţia când din pricina diferenţei mari de vârstă între soţi, tatăl uzează de o autoritate 
greşit înţeleasă, abuzivă, care alterează raporturile de colaborare şi înţelegere. În asemenea cazuri, copiii 
trec în grija mamei, care din dorinţa de a-i ocroti, devine mai îngăduitoare, mai concesivă, acceptând şi 
cerând o stare de complicitate cu copilul.  

 Situaţii ale unor „copii preferaţi” acasă, dar şi de către educator, nu este preferabil, aceştia fiind scoşi 
din colectiv şi împinşi pe panta unui individualism şi egoism pentru faptul că părinţii îi înconjoară cu o 
dragoste oarbă, îi transformă într-un fel de idoli ale căror dorinţe şi capricii sunt îndeplinite fără împotrivire. 
Familia contemporană, mai ales cea de după 1989, cunoaşte schimbări importante, uneori dramatice, ce 
influenţează în mare măsură dezvoltarea echilibrată şi pozitivă a copilului. Poate datorită unor conflicte 
ivite în familie care, după părerea mea, existau şi înainte, dar datorită sistemului politic erau mai puţin 
cunoscute, mediatizate şi chiar se manifestau mai rar a crescut delicvenţa juvenilă, atitudinea faţă de şcoală 
şi familie s-a schimbat.  

 Tot din cazurile analizate se poate afirma că există mult mai mulţi copii ce provin din familii 
monoparentale. Acestea sunt şi mai triste cu cât statisticile ne spun că 25% dintre părinţii din România îşi 
cresc copiii singuri, în familii monoparentale. Şi mai grav este că tendinţa este în creştere. Creşterea 
procentuală a familiilor monoparentale aduce schimbări majore în educaţia şi dezvoltarea preşcolarului, 
mai ales dacă disjuncţia familiei s-a produs în mod violent.  

 Problemele existente în viaţa de familie sunt numeroase şi complexe, de la lipsa banilor, atmosfera 
tensionată ce ajunge pînă la violenţă şi până la situaţii critice generate de nivelul cultural şi de educaţia 
scăzută al părinţilor. Toate acestea conduc la probleme de educaţie şi dezvoltare a copiilor. Rolul grădiniţei 
este de a discuta cu părinţii copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu aceştia, de a informa membrii 
familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din 
grădiniță.  

 Educatoarea are sarcina de a asigura transparenţa necesară în cunoaşterea de către familie a nivelului 
de dezvoltare al copilului, dar şi a căilor ce sunt de urmat, a priorităţilor educaţionale în familie.  

 Funcţia de părinte este o „meserie” şi, ca oricare altă meserie, ea trebuie învăţată. Noţiunea de părinte 
nu poate exista separat de cea de copil, după cum noţiunea de educator nu poate exista separat de cea de 
educat.  

 Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa 
copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului pentru societatea actuală este diferită de cele 
precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

 Greşesc acei părinţi care le interzic copiilor să se „atingă de anumite obiecte” sau să se deplaseze cât 
de mult pot. Tendinţa copilului de a apuca, de a desface piesele unei jucării, de a le pipăi, de a le privi, chiar 
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de a le izbi pentru a vedea dacă se sparg sau nu, nu trebuie oprită. Un copil sănătos, bine alimentat şi crescut 
în condiţii igienice, manifestă un activism care trebuie stimulat, dar şi supravegheat şi îndrumat. 
Curiozitatea acută, de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie încurajată. Ea reprezintă germenii viitoarei 
curiozităţi epistemice, a spiritului de observaţie, a extinderii câmpului perceptiv, a capacităţii de a analiza, 
de a compara, etc.  

 Contribuţia familiei la dezvoltarea integrală a personalității copilului preşcolar 
În condiţiile unei atmosfere familiale echilibrate şi prielnice dezvoltării copilului de vârstă preşcolară, 

familia este în primul rând cadrul existenţei biofizice ale acestei dezvoltări. Un bun dobândit şi mult 
apreciat, câştigat de către copil în familie este comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe 
precise, categorice, dublat de un permanent respect pentru copilul care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit.  

 Cultivarea la preşcolar a dragostei sale de adevăr trebuie să se desfăşoare adaptat vârstei, ca un sistem 
diferenţial prin acţiune şi nu doar prin dialog.  

 Pentru a putea descoperi „binele” care mai târziu va deveni „principialitate, cinste, spirit de a-ţi ajuta 
aproapele, criterii de evaluare a comportării” este necesar ca în grupul familiar să existe un cod de conduită 
bazat pe o egală respectare a normelor, atât de către copii, cât şi de către părinţi.  

 Participarea afectivă a părinţilor la necazurile copiilor, la evenimentele din viaţa acestora, le dau 
liniştea şi siguranţa. Nu frica şi teama trebuie să-l determine pe copil la acţiuni; e bine să li se explice natura 
greşelilor săvârşite, gravitatea acestora şi să nu se apeleze la măsuri unilaterale de natură să producă blocaje 
psihice şi dezadaptare socială.  

 Familia reprezintă şcoala primilor ani ai copilului în care trebuie să primească bazele temeinice ale 
viitoarei sale conştiinţe, ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru în epoca maturităţii sale.  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
 PROF. TIMIȘ SAVA 

 LICEUL BORȘA, JUD. MARAMUREȘ 
 
 Trăim într-o lume aflată în continuă schimbare ce întâmpină o serie de dificultăți și în care simțim 

de multe ori că nu aparținem. Fie că suntem de acord sau nu, trebuie să ne împăcăm cu diversitatea de 
oportunități și riscuri existente în această lume. Familia și educația reprezintă două „concepte cheie” în 
viața noastră.  

 Educația reprezintă o componentă fundamentală a vieții sociale, fiind necesară pentru orice 
comunitate. Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de relația afectivă dintre copil și părinți, 
specificul de dezvoltare a copilului și valorile pe care se bazează familia.  

 Familia este „prima școală” care îl pregătește pe copil pentru viața socială, deprinzându-l să-și 
împlinescă datoria, să-și disciplineze voința, dându-i simțul ierarhiei și ordinii. Familia este un orificiu înalt 
al respectului, al demnității, al libertății interioare. În cadrul familial se desprind disciplina și spiritul de 
inițiativă, se cultivă sentimentul demnității, dreptății, iubirii, respectului și ajutorului, sentimentul 
sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieții sociale. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în 
valorile grupului de referință, dar și de formare a primelor conduite, sau de interiorizare a unor stări de 
spirit elementare.  

 Cei șapte ani de acasă reprezintă eticheta cu care copilul pleacă în lume „zestrea” care îl însoțește 
toată viața. Bunele maniere sunt cartea noastră de vizită: de felul în care ne comportăm -atât acasă, cât și în 
societate- depinde dacă legăm ușor noi prietenii, dacă ne integrăm în colectiv și, în cele din urmă, dacă 
avem sau nu succes în viață.  

 Cei șapte ani de acasă sunt esențiali în formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada în care 
micuțul deprinde obiceiuri sănătoase și maniere elegante.  

 Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele 
sfaturi, norme și reguli de conduită. Părinții trebuie să devină conștienți de influența pe care o exercită în 
viața copilului, să înțeleagă că educația dată propriului copil este diferită de cele precedente, că societatea 
viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

 Pentru ca o societate să funcționeze la parametri normali, este nevoie ca fiecare individ în parte să se 
ghideze după un set de valori care implică respectul față de propria persoană, față de ceilalți, față de mediu 
sau comunitate. Încercând să-și imagineze viitorul copiilor lor, părinții ar trebui să conștientizeze cât de 
important este rolul lor în prezent. Vorbindu-le celor mici, folosind cuvinte și expresii adaptate vârstei, 
oferindu-le exemple din aria lor de cunoaștere pentru a-i ajuta să înțeleagă anumite noțiuni sau fenomene, 
citindu-le sau citind ei înșiși pentru a induce pofta pentru lectură, discutând cu copiii, ascultându-le 
problemele, explicându-le și, nu în ultimul rând, asigurându-i prin tot ceea ce fac de iubire necondiționată, 
părinții asigură un cămin propice dezvoltării armonioase a celor mici, dar și o relație solidă cu aceștia.  

 În acest fel, investind în primul rând, timp în această relație, părinții îi pot învăța încă din primii ani 
valori ce le vor servi copiilor pe durata întregii vieți: respectul față de propria persoană și pentru cei din jur, 
onestitatea, corectitudinea, generozitatea, cultura muncii bine făcute și a efortului susținut, curajul sau 
spiritul civic. Toate aceste valori îi vor ajuta să devină adulții ce vor putea pune bazele unei societăți cu 
adevărat funcționale.  

 Rolul părintelui în existența copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găsește forța, 
secretul de a crește un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Părinții sunt cheia capacității copiilor 
de a învăța și de a reuși în viață. Se spune că profesia de părinte este una din cele mai vechi profesii care se 
practică de toți membrii comunității, însă puțini sunt cei care se străduiesc să o învețe sistematic. Cel mai 
frumos dar pe care îl oferă părinții copiilor, este propria sănătate emoțională, fizică, spirituală, intelectuală. 
„Copilul are nevoie de familie, dar nu de orice fel de familie” 

 În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, haina fiind 
cumpărată cu „banii” strânși în cei șapte ani de acasă.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. IRINA ȚIPLEA 
GRADINIȚA CU P. P. NR. 12 SIGHETU MARMAȚIEI 

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

copilăriei. Specialiștii susțîn că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui că adult.  

Educația unui copil nu constă numai în a-l învață să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți.  

10 reguli esențiale în educația și creșterea copilului până la 7 ani 
1. Învață-l să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
2. Stabilește și impune reguli și limite în comportamentul copilului! 
3. Comunica cât mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relațîi solide între părinți și copii; 

limitează timpul petrecut la televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe artă conversației! 
4. Învață-l să iubească lectură și cărțile - începe încă de când e bebeluș citindu-i povești, apoi, 

treptat, lasă-l pe el să le exploreze până când învață să citească și să se bucure singur de ele! 
5. Lasă-l să se bucure de copilărie - nu încerca să faci din el un geniu înainte de vreme; permite-i 

copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin.  
6. Nu abuza în niciun fel de copil - fizic, emoțional, verbal etc. ; evita educația cu "palmă la fund" 

și concentrează-te pe disciplină pozitivă! 
7. Învață-l să își exprime emoțîi și sentimente; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale 

pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate.  
8. Învață-l să spună mereu adevărul! Și această este o lecție pe care o învață cel mai bine de la ține! 

Copilul imită ceea ce vede și aude în jurul lui! 
9. Petrece cât mai mult timp cu micuțul tău! Fii un părinte implicat și devotat, iar cei 7 ani de acasă 

vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el! 
10. Iubește-l necondiționat și arată-i zilnic asta! Iubește-l indiferent de note, de cum arată, de 

performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! Nu glumi pe seama lui, nu îi pune porecle și spune-i 
zilnic că îl iubești. Demonstrează-i acest lucru prin gesturi tandre - sărutări pe frunte, obrăjori, îmbrățișări 
etc.  

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa 
mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami. ” 
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. 
Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta 
nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că 
ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite 
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte 
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea 
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, 
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, 
acceptat ori nu în societate.  

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?  
- deprinderi de autoservire  
- ordine  
- igienă  
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi  
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative  
- bune maniere şi comportament  
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire)  
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https://www.copilul.ro/Scoli-u60/
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Televizorul-si-calculatorul-in-viata-copilului-a3403.html
https://www.copilul.ro/copii-6-11-ani/activitati-pentru-scoala/Cum-sa-i-faci-pe-copii-sa-citeasca-cu-placere-a5390.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Disciplina-pozitiva-a-copiilor-a7652.html
https://www.copilul.ro/copii-2-3-ani/dezvoltare/Imitatia-in-dezvoltarea-copiilor-a7222.html


- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 
certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc)  

- consecvenţă în realizarea unei sarcini  
- concentrare a atenţiei  
- perseverenţă în realizarea unei sarcini  
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.  
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FAMILIA ȘI GRADINIȚA – IMPREUNA ȘI ALATURI DE COPII 
 

 PROF. INV. PREȘC. ȚIRCA-FLOROIU MARIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ȚICLENI, GORJ 

 
Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi, modificarea statutului familiei, atribuţiile crescute ale femeii 

fac ca rolul grădinţei să fie pregnant nu numai în ceea ce priveşte educaţia copiilor ci şi a părinţilor.  
Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de 

specialitate, infomându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină 
dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi îndeplinirea cu succes a educării copiilor. Chiar pentru reuşita 
actului educaţional derulat la grupă, munca educatoarei trebuie continuată de familie.  

 Familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie, de aceea 
legătura dintre grădiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă.  

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. Părinţii 
sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională 
a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru 
realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate.  

A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o 
misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele 
ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare 
educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea, avem datoria ca prin activităţile ce le 
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional.  

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă 
a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial.  

Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă verigă a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din 
copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie.  

Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul 
va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea 
educaţiei primite în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în 
contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental.  

Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin primele 
contacte sociale și experiențe de viață (socializarea primară sau socializarea de bază), și continuă de-a 
lungul vieții omului, odată cu dobândirea unor statusuri și roluri succesive (socializare continuă sau 
secundară). Primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi 
igienice, de alimentație sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare și își pun amprenta 
asupra întregii personalități.  

Tot în familie, copilul își însușește limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprimării depinde de modelele oferite de părinți, de felul în care aceștia interacționează și îi solicită pe 
copii.  

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 
sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, păriții 
oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la părinți, cei mici vor învăța să 
aprecieze ce e bine și ce e rău, ce e drept și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în comportamente. Aceste 
noțiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său și a celor din jur. Tot în sens 
moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, tolerant, să colaboreze, să fie un bun coleg și prieten.  

Familia reprezintă mediul în care copilul învață și exersează comportamentele sociale, să se descopere 
pe sine și pe cei din jur, se familiarizează cu sistemul valorilor sociale și culturale. Educația din familie a 
copilului se va continua cu cea din grădiniță. Uneori, între cele două medii educative, există diferențe 
majore de reguli, valori, cultura etc. În această situație, copilul este supus adaptărilor și readaptărilor 
repetate, care îl marchează profund: se instalează o stare de confuzie internă, copilul neștiind ce reguli să-
și asume, care valori sunt acceptate social. Mai mult chiar, putem vorbi și despre o traumă emoțională, 
copilul simțindu-se vinovat dacă va adera la valorile grădiniței, în defavoarea valorilor familiei (sau invers).  
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Activitatea educativă din grădință nu poate fi izolată, separată de alte influențe educative ce se 
exercită asupra copilului și mai ales, de cea din familie. Educația trebuie să se manifeste permanent ca o 
acțiune coerentă, complexă și unitară a grădiniței și familiei.  

La intrarea în grădiniță, părinții sunt cei care dețin toate informațiile legate de copil: stare de sănătate, 
obiceiuri alimentare, particularități de învațare, mod de comportare, probleme în dezvoltare etc. În același 
timp, grădinița, ca prima instituție care se conduce după principii și metode științifice, deține mijloace 
specifice pentru valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în parteneriat a 
informațiilor deținute de părinți cu cele ale grădiniței trebuie să fie în beneficiul copiluL. După familie, 
grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi 
şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, formele geometrice, desenul şi muzica, 
lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să comunice… Comunicarea este foarte importantă la 
această vârstă, un rol important avându-l şi părinţii care trebuie să vorbească cu copilul permanent, să 
răsfoiască /să citească cu acesta o carte cu imagini frumoase, chiar şi să se joace împreună.  

Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianțe pentru atingerea unor obiective comune. 
Pentru ca parteneriatul să funcționeze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la 
scopurile acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea în comun a drepturilor și 
responsabilităților.  

Parteneriatul dintre grădiniță și familie reprezintă o primă experiență relațională și de colaborare a 
părinților cu persoanele profesioniste în domeniul educației. Cei mai mulți părinți manifestă deschidere, 
dorința de a colabora cu personalul grădiniței, dar se poate întampla ca realizarea unui parteneriat să fie 
impiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecaruia dintre cei implicați.  

După cum am amintit, parteneriatul presupune existența unui obiectiv comun. Acesta este, în cazul 
parteneriatului familie–grădiniță, dezvoltarea globală a copilului în raport cu particularitățile sale 
individuale. El se poate realiza doar printr-o mișcare de apropiere în dublu sens, în vederea unei suficiente 
cunoașteri de ambele părți.  

Părinții trebuie să răspundă nevoilor copiilor, în special cele emoționale, care se concretizează în 
dorința de a fi ascultați, îngrijiți și apreciați. În funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare al acestora, 
atitudinea părinților trebuie să fie corespunzatoare.  

Este important să învățăm copiii valoarea relațiilor interumane, importanța interacționării cu ceilalti, 
respectarea anumitor norme sociale, aprecierea mediului înconjurător și nu în ultimul rând să îi încurajăm 
să își exprime părerile într-o manieră liberă și lipsită de presiune.  

Este bine ca piticii să fie încurajați și susținuți cu dragoste în activitățile educative. La vârste fragede 
aceștia au nevoie mai mult ca oricând de siguranța iubirii necondiționate din partea părinților. Un copil care 
este “învățat” să i se ofere sprijin și afecțiune va propaga la rândul lui aceleași sentimente.  

Părinții care se implică activ în educaţia copiilor lor au un impact semnificativ asupra succesului 
copilului şi a vieţii sale, în general.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Curriculuum pentru învăţământul preşcolar, 2008.  
Băban Adriana, Consiliere educaţională, Imprimeria ,,Ardealul’’ Cluj, 2001.  
Glava Adina, Educaţia timpurie, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

ȚIȚAN DINA VICTORIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA FINTEUȘU MIC 

 
 Cum ajunge un copil adult? Prin combinarea zestrei genetice cu cea a mediului individual. 

(Lefrancois, 1983) Cum ajunge un copil adult responsabil și apt a se adapta mediului social? Prin 
combinarea optimă dintre materialul genetic și mediul individual. Dezvoltarea implică modificarea 
echilibrului între asimilarea realității și acomodarea la condițiile subiective și circumstanțiale concrete ale 
vieții. (Ursula Șchiopu, 1997)  

 În zilele noastre se acordă o importanță crescândă studiilor privind creșterea și dezvoltarea copilului. 
S-a conștientizat probabil că acesta reprezintă moștenirea cea mai de preț pentru umanitate. Până la 
începutul anilor 1900, copilul era considerat un adult în miniatură. În Roma antică locul copilului în familie 
și în societate era desemnat de tată prin acceptare sau abandon în afara casei. Statutul copilului oscila 
indecis, în trecut, între sclav, subaltern, forță de muncă, locul său fiind hotărât de determinări economice. 
John Locke realizează un studiu în centrul căruia este copilul, menționând că acesta se naște cu predispoziții 
limitate, mintea sa fiind ”tabula rasa” și doar experiența va imprima personalitatea în urma unor recompense 
și pedepse. Copilul lui Rousseau este activ și curios; mediul însă îl poate corupe. De aceea, interacțiunea 
dintre copil și mediu trebuie să fie direcționată, intenționată, cu un scop precis.  

 Watson consideră că mediul este forța supremă în dezvoltarea copilului, orice copil putând fi modelat 
ca adult în orice direcție dacă sunt controlate asociațiile stimul-răspuns. O scurtă istorie a studiilor privind 
psihologia copilului ne amintește că acesta se dezvoltă în familie, își începe incursiunea în lumea cunoașterii 
între persoane cunoscute, de încredere, stabile. Sintagma ”cei șapte ani de-acasă” se referă la conduite și 
comportamente, informații și deprinderi pe care copilul le învață între cei dragi. Nu există o rețetă pentru a 
”obține ” copilul perfect. Regulile clare, impuse și asimilate încă din primul an de viață, consecvența 
respectării acestora reprezintă limitele între care copilul se simte comod, în siguranță. Un copil care trăiește 
într-un climat familial cald, primitor, încurajator va fi un copil liber. Tabloul personalității acestuia este 
marcat de: originalitate și spontaneitate, jocuri de construcție/de invenție, autonomie și abilitate în 
rezolvarea situațiilor, perseverență în atingerea scopului, concentrare, eu puternic, tendință de a se 
impune/de a fi lider. (P. Osterreith, ”Copilul și familia”)  

 Ca educator, descopăr în fiecare an, în cazul elevilor mei, ce efecte dramatice poate avea lipsa 
comunicării între membrii familiei. Copilul nu-și poate exprima propriile nevoi pentru că nu le poate 
identifica. Frustrarea este astfel prezentă de ambele părți: pe de o parte copilul, pentru că noi, ca părinți, 
nu-i facilităm accesul la informațiile necesare, și pe de altă parte părinții, pentru că fiul/fiica nu se ridică la 
înălțimea așteptărilor noastre. După cum menționa Paul Osterrieth în lucrarea ”Copilul și familia”, viața 
părinților ”constituie o aventură întotdeauna originală și unică”. Acesta determină 6 principii după care se 
ghidează relația părinți-copil:  

 Familia trebuie să depășească rolul de creștere și dobândire a deprinderilor elementare. Ea constituie 
”mijlocul prin care copilul este introdus în viața umană și în cadrul în care se elaborează personalitatea sa 
proprie”.  

  Atitudinile părinților determină formarea unei personalități unice, particularitățile copiilor 
manifestându-se clar și coerent în comportamentul curent. Altfel spus: ”atitudinile părintești au consecințe” 
durabile.  

 Acceptarea copilului, ca termen larg, semnificând dragoste și atenție la posibilitățile și slăbiciunile 
acestuia, care ”să respecte fundamental persoana în formare și să fie conștientă de scopul spre care ea se 
îndrumă”.  

 Atitudinea de acceptare să fie în măsură egală spontană și rațională.  
 Părinții se implică în mod egal în procesul educativ familial. ”Orice neînțelegere dintre părinți, ale 

căror roluri sunt strâns complementare, pune în pericol sentimentul de siguranță al copilului și deci armonia 
dezvoltării personalității sale. ” 

  Rolul familiei va fi cu atât mai determinant și mai durabil cu cât se va păstra ”numeric la proporții 
mijlocii”, nici prea restrânsă, nici prea numeroasă.  
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 În concluzie, ”cei șapte ani de-acasă” pot ajuta copilul să-și interiorizeze regulile, informațiile și să-
și demonstreze abilitățile, astfel încât pentru următorul pas – integrarea optimă în mediul școlar- succesul 
și performanța să fie asigurate. Condițiile din societatea actuală, posibilitatea de a crește copilul până la 2 
ani acordată în egală măsură mamei sau tatălui, dar și cantitatea și calitatea studiilor privind psihologia 
copilului, accesul la aceste informații facilitează apropierea și înțelegerea mai profundă a copilului. Ele 
oferă acestuia ”serioase șanse de a trăi mai integral copilăria și de a deveni un adult mai puțin infantil, mai 
împlinit, mai sigur de sine, mai generos”, oferind în același timp părinților ”aceleași șanse de a deveni mai 
autentic adulți datorită experienței unei paternități și maternități profund trăite”. (P. Osterrieth) 

 
BIBLIOGRAFIE: 
”Psihologia vârstelor”, G. Sion, ed. Fundației România de Mâine, București, 2003  
”Introducere în psihologia educației”, V. Negovan, Editura Curtea Veche, București, 2003 
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EDUCAȚIA COPILULUI ÎNCEPE DIN FAMILIE 
 

 PROF. INV. PRIMAR ADRIANA TITE 
 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „AVRAM IANCU”, ZALĂU 

 
 Un rol important în formarea personalității copilului îl are familia. Aceasta este primul grup cu care 

un copil are contact și în care va învăța comportamente sociale prin imitare. Familia este nucleul în care 
copilul se formează ca om. Ea are un rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului.  

 Modul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va 
raporta la societate. Prin urmare, psihologii au concluzionat pe baza unor studii de caz că, părinţii severi 
vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă; părinţii care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu 
învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu (unii ajung delicvenţi); părinţii care denotă inconsecvenţă 
educativă, care oscilează între răsfăţ şi severitate, vor forma un tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi 
dificil în raporturile sociale.  

 Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi educaţie 
aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. „În educaţia 
copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm pe noi înşine. Evident, căldura din familie educă mult mai 
bine decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar. ”  

 Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate. Toate 
acesta îl pot marca profund, însă copilul va suferi mult mai puţin dacă „simte în el siguranţă şi dacă are 
încredere în părinţi.  

 Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său. 
Acesta se formează din copilărie până la adoleşcenţă. Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate 
punctele de vedere va avea de suferit la maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter 
puternic nativ, prin care să se autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate 
problemele interioare ale omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. Greu 
va înţelege extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă 
în societate şi altele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i 
asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu.  

 Părintele are o mare responsabilitate în ceea ce priveşte educaţia copilului său. În mare parte cazurile 
de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul tinerilor (şi nu 
numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase.  

 
BIBLIOGRAFIE 
• Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 
• Părinţi şi copii. O abordare teologică, duhovnicească şi psihologică, Arhim. Simeon Kraiopoulos, 

Ed. Bizantină, 2005; 
• Cum să educăm ortodox copilul. 300 de sfaturi înţelepte pentru părinţi de la sfinţi şi mari duhovnici, 

Ed. Sophia, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2011; 
• Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Maica Magdalena, Ed. Deisis, 2006; 
• Viaţa de familie, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Ed. Cartea 

Ortodoxă, Bucureşti, 2009.  
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: TIVIG GABRIELA NATALIA 
 GRADINITA CU P. N POCRUIA 

 
 Ce sunt cei 7 ani de acasă ? Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece 

copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza 
acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde 
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar 
vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. 
Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse 
din familie Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de 
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de 
cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea 
confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul 
în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a 
părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine 
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul 
în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este 
important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de 
acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al 
familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care 
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de 
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de 
către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure 
că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor 
desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot 
solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum 
este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului 
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă 
pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a 
plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute 
pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu 
păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai 
comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să 
stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe 
ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care 
să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această 
temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, 
adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere 
în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte 
importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la grădiniţă, mai 
exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot 
cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei 
copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor 
ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, 
săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 
spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament 
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modele de urmat. Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o 
pregătire minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea, „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a 
BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă 
iarba, pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul 
vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre 
cum se folosesc, despre gustul lor ş. a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie 
diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare moment 
poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut 
în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, 
plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de 
învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea 
profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea. La 
vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se 
va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus 
bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami. ” Astfel va 
exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. Nu este de-
ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea diverselor 
sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta nu 
înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că ne 
va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite 
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte 
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea 
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, 
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, 
acceptat ori nu în societate. Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igienă 
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, 
cât şi negative - bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică 
ori dezacord dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări 
ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, 
este pedepsit pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - 
perseverenţă în realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, 
altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc. ., altele influenţează dezvoltarea de 
mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-
un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca 
o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele 
unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă 
asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le 
respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să 
le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om 
respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume 
fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen 
Heroveanu)  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR ȚOABA ANGELICA  
 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 CONSTANȚA 

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

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 
 
 Sintagma ,,cei șapte ani de-acasă,, se referă la educația pe care copilul o primește de la părinți, la un 

copil bine – crescut, mai precis la dobândirea unor bune deprinderi: 
deprinderi igienico – sanitare ( de autoservire) 
deprinderi de comportare civilizată și de politețe; 
deprinderi de ordine și curățenie.  
 Vorbim de cei șapte ani de acasă deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 

până la vârsta de trei ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. Formarea oricărei deprinderi 
necesită din partea părinților și a educatoarelor răbdare și, mai ales, un echilibru între severitate, toleranță 
și timp.  

 Regula celor șapte ani de acasă se învață fără constrângere, prin comunicare, îndrumare și foarte 
multă răbdare. Progresele copilului sunt lente, însă trebuie să știm că acestea se înrădăcinează pe măsură 
ce crește și se sedimentează bine în caracterul copilului pe termen lung. Trebuie să existe o concordanță 
deplină între ceea ce i se cere copilului în familie și ceea ce se realizează la grădiniță.  

 Familia are rolul cel mai important în formarea deprinderilor. Oglinda educației pe care oferă părinții 
copiilor o reprezintă comportamentul copiilor în public. Trebuie să i se repete copilului de mai multe ori ce 
are de făcut. ,,Nici o altă instituție, oricât de calificată, nu este atât de direct sensibilă la exprimarea 
trebuințelor, la manifestarea slăbiciunilor sau potențialului de dezvoltare al copilului, fiindcă nici o 
altă instituție nu cuprinde ființe legate de copil în mod atât de direct și de vital ca tatăl și mama... 
"(P. Osterrieth) 

 Deprinderile, odată formate, îl scutesc pe copil de alte solicitări, care mai târziu, ar necesita un 
consum mai mare de energie și timp.  

Pentru formarea deprinderilor, este nevoie de voință și de timp, de concentrare mai mare din partea 
copilului la ceea ce are de făcut, ca, apoi, printr-un exercițiu susținut, să se ajungă la automatizarea 
mișcărilor și la exercitarea lor într-o anumită succesiune. Acest proces presupune concentrarea tuturor 
acțiunilor, precum și eliminarea mișcărilor de prisos, care cer un mare consum de energie.  

 Începând cu vârsta de 2- 3 ani activitatea fundamentală a copilului este jocul. De aceea, la această 
vârstă multe deprinderi se pot forma în timpul și cu ajutorul jocului. Un rol important în formarea oricărei 
deprinderi îl are imitația. La început, copiii învață mișcările prin imitație spontană, apoi prin imitație 
intenționată. Ei reproduc mișcările pe care le văd la adulți sau pe care și le reprezintă (imaginează). Așadar, 
atât părinții, cât și personalul educativ din grădiniță este bine să acorde o atenție deosebită modului lor de 
comportare, pentru că ei sunt primul model pe care il imită.  

 Deprinderile de ordine și curățenie sunt deosebit de importante în viața omului. Ele se reflectă în 
activitatea fiecărei persoane în felul în care își organizează munca, programul de fiecare zi, chiar și în 
gândire. Prezența acestora și modul în care s-au format se pot constata și în viața: de familie. Dacă formarea 
deprinderilor de ordine și curățenie n-a început de la o vârstă foarte mică (când copilul poate fi îndrumat, 
ce, cât, cum saă asimileze) mai târziu, în adolescență, el își însușeste unele norme de comportare, prin auto-
educație, dar mai greu, cu lacune.  

 Părinții trebuie să-i familiarizeze pe copii de la început cu necesitatea unei ținute vestimentare curate 
și îngrijite. Copiilor de 3-4 ani, de pildă, nu li se poate pretinde să aibă o ținută vestimentară curată, dar este 
bine să li se amintească să nu-și ude șorțulețul, rochia, pantalonașii, când se spală, sau să nu se păteze, când 
mănâncă etc. În cazul în care un copil greșește, să i se atragă atenția, pe un ton dojenitor, dându-i-se ca 
exemplu un copil pe care îl cunoaște, care s-a spălat fără să se ude pe șorțuleț sau a mâncat fără să se păteze. 
La 4-5 ani, trebuie să crească exigențele mai ales față de cei care dovedesc că sunt dezordonați. În același 
scop se pot folosi jocuri adecvate, prin care copilul este stimulat să se mențină curat. La vârsta de 5-6 ani, 
în mod normal, deprinderea de curățenie este consolidată. Copilul este totdeauna îngrijit, își controlează 
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ținuta în oglindă, se încheie la nasturii de la haină sau de la pantaloni, își leagă singur șireturile de la 
încălțăminte etc, chiar dacă trebuie ajutat. Este bine ca părinții să manifeste exigență, dar să nu se ajungă 
până la a-i interzice să se joace deoarece murdărește îmbrăcămintea. Îndemnul de a se menține curat și 
ordonat să se facă cu un ton care să stimuleze dorința copilului de a fi în permanență curat.  

 Pentru formarea deprinderii de ordine și curățenie, este necesar ca părinții și ceilalți adulți din familie 
să constituie un model de urmat: să umble cu hainele curate, nepătate, călcate, iar când se dezbracă să le 
lase în ordine. Pe măsură ce copilul crește și se deprinde cu ordinea și curățenia, este bine să crească și 
exigențele față de ținuta sa, încât la 4-5 ani să putem spune că avem un copil îngrijit. În acest scop, se pot 
organiza jocuri care urmăresc formarea deprinderilor de ordine și curățenie, se pot organiza întreceri, dacă 
în familie sunt doi-trei copii - cine manâncă cel mai frumos, câștigă jocul. Din dorința de a câștiga, copii se 
străduiesc să mănânce frumos și corect. În cazul în care se constată că mai greșesc, este bine să li se atragă 
atenția. Este indicat să fie apreciați și lăudați (dar totul cu măsură).  

 Considerarea deprinderilor de comportare civilizată și de politețe sunt aspecte de bază în procesul 
instructiv-educativ. Preșcolarii, mai târziu școlari, participă la diferite activități în mod organizat ; ei trebuie 
să acționeze conform sarcinilor primite din partea educatoarei și să respecte disciplina. Aceasta se bazează 
pe procesele de inhibitie, care sunt slab dezvoltate la vârsta de 3-6 ani. În procesul educativ din gradiniță, 
formarea disciplinei se bazează pe dezvoltarea capacitatii de inhibiție. În vederea realizării acestei capacități 
se pot desfășura cu copiii jocuri care dezvoltă rabdarea, stăpanirea de sine, perseverența. Dacă deprinderea 
de a fi dsciplinat nu s-a format la vârsta preșcolară, mai târziu va fi mai greu, copilul va fi permanent 
neadaptat, nu va răspunde cu ușurință cerințelor impuse de diferite activități. Lipsa disciplinei il va face 
refractar la orice sarcină sau negativist la orice sfat venit din afară.  

 Care sunt cauzele unui asemenea comportament ? În primul rând, lipsa concurenței de cerințe între 
factorii de educație din familie și grădiniță. Dacă între aceștia nu va exista o unitate de cerințe și de exigență, 
copilul nu va da dovada de comportament disciplinat.  

În al doilea rând, lipsa concordanței de cerințe dintre membrii aceleiași familii. Oricât i s-ar cere 
copilului de către mama să fie disciplinat, dacă nu același lucru îi cere și tata și bunica - socotind că e mic 
și că "are timp să învețe", deprinderea nu se formează. Discuțiile în contradictoriu, neînțelegerile, certurile 
care au loc în familie în prezența copilului, reprezintă un exemplu negativ cu o mare și puternică influență 
nefastă asupra comportamentului acestuia.  

 Este deosebit de important ca părinții să știe că disciplina nu se obține folosind tonul grav, violent, 
teroarea sau bătaia. Unui copil de 2-3 ani, nu trebuie să i se explice de ce i se cere un anumit comportament, 
pentru că tot nu înțelege. Trebuie să i se arate cum să procedeze și el să imite. Când este mai mare, între 3-
6 ani, i se poate motiva: "Mănâncă frumos că așa este civilizat", sau "Acum trebuie să te joci în liniște, 
deoarece sora ta își face lecțiile și nu trebuie să faci zgomot" etc. Începând cu vârsta de patru ani, el înțelege 
ceea ce i se spune, are putere să se stăpânească și treptat începe să conștientizeze ceea ce i se cere.  
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TEACHING RESPONSABILITY TO OUR CHILDREN 
 

DIANA TOADER,  
COLEGIUL ECONOMIC MIHAIL KOGALNICEANU FOCSANI 

 
What is Responsibility? 
When asked what traits parents would like their children to have now and as adults, one of the most 

common responses is “to be responsible. ” This is a broad term which means many different things, 
including:being dependable so people know they can count on you, keeping one’s word and agreements, 
meeting one’s commitments, doing something to the best of one’s ability, being accountable for one’s 
behavior, accepting credit when you do things right and acknowledging mistakes, being a contributing 
member of one’s family, community and society. Being responsible is a key to children’s success both in 
school and in the larger world when they grow up.  

Obedience vs. Responsibility 
Parents often confuse obedience with responsibility.  
Most parents would love their children to do what the parent asks, to follow directions and to not 

question their authority – understandable and important goals when raising children. However, this is not 
responsibility!! These behaviors would be classified as obedience.  

Over time, most parents want children to accept ownership for a task or chore – the children do it 
because it needs to be done and accept that it is their obligation to do it. Over time, they may even initiate 
doing a task “because it needs to be done” – not because they are being told to do it. This attitude would be 
called responsibility.  

Considering the shift from obedience to responsibility raises the issue of how involved you should be 
in helping your children to meet their commitments and complete tasks.  

• Not wanting our children to fail can lead parents to do too much for their children; when this 
happens, the children don’t learn to take on the responsibility themselves.  

• On the other hand, there are times when children do need guidance, support or information so that 
they can learn how to be responsible.  

Deciding when it is appropriate to step in and when it is more effective to let go and give the child 
space to do it his way will depend on the child’s maturity, past behavior with responsibility in general and 
with this task in particular, the developmental task the child is working on, the child’s temperament, and 
many other considerations.  

Instilling the attitudes and traits that make children responsible occurs over years and involves many 
different pieces that make up the parenting puzzle.  

If you have ever wondered if you are being either too strict or too lenient, or if you are giving your 
children enough love, then you have stumbled upon considerations about the two important roles that 
parents have. Each has a part in helping your children become responsible.  

 When you are fulfilling the responsibilities of the Structure/Executive Role, you are setting limits 
and boundaries, imposing discipline, teaching your children how they should behave, passing on your 
values, and giving guidance.  

By not meeting their needs immediately and not giving them everything they want, you provide an 
opportunity for your children to tolerate some frustration, delay gratification, become less impulsive and 
less self-centered.  

You set standards of behavior that you expect your children to meet. You establish consequences for 
breaking rules and you follow through on those consequences. You teach your children to be appreciative 
for what they have.  

It is through the Executive Role that you hold your children accountable for their behavior, and that 
in turn, fosters the development of a sense of responsibility.  

 
 Children are more likely to accept the limits you set and are more likely to want to meet your expectations 
(i. e. be responsible) when you provide a warm, caring and supportive relationship that underlies the 
discipline you impose.  

 How High Self-Esteem Leads to Responsibility 
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It has been shown that children with high self-esteem tend to be more responsible. They are better at: 
waiting for what they want – they believe that with persistence and practice they can reach a goal, 
acknowledging their mistakes and learning from them. sticking to a task, being willing to ask for help, 
being clear about their strengths and weaknesses, taking risks and trying new things, believing that they 
can solve problems they encounter.  

How can parents instill a high sense of self-esteem in their children? One way is by providing 
messages that build each of the two essential components of self-esteem, feeling lovable and feeling 
capable. It is the capable part of Self-esteem that most ties in to the Executive Role of parents and that 
fosters responsibility. When children feel capable, they are more likely to meet their obligations, sign on 
for new tasks, try their hardest and feel good about what they do. All of these things will increase a child’s 
responsibility.  

You can increase your child’s sense of responsibility by helping them to feel that they are capable by 
sending “Doing” Messages. These messages refer to all the things your children can do, their special areas 
of talent, and also to their potential and their growth.  

For example, you can tell your child: 
“You were so thorough in doing your research paper – you did a great job of planning in advance 

how you were going to tackle the project. ” 
“Thank you so much for setting the table – it helped me a lot, and I see you put everything exactly in 

the right spot. ” 
“I know you can do this. ” 
 Much has been written these days about the “entitled and over-indulged generation. ” The traits that 

these children exhibit are the antithesis of what it takes to be responsible.  
Over-indulged children: frequently expect things to be done for them that they could do for 

themselves, are demanding, do not show gratitude or appreciation, often have an abundance of ‘things’ but 
never feel like they have enough, do not tolerate frustration well, have a hard time waiting for something 
that they want, do not admit to mistakes, do not try to do their best.  
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IMPLICAREA FAMILIEI IN EDUCAŢIA COPIILOR, CONDIŢIE A 
REUŞITEI ŞCOLARE 

 
 PROF. INV. PRIMAR TOADER LOREDANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPLICENI 
 
Familia exercită o influenţă deosebit de importanta asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic, emoţional etc. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% 
din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea 
care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele 
şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure 
copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la 
o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la 
controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 
nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. 
Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia 
elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii doresc 
dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca 
ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie.  

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 
vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod 
special pentru acest lucru. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât 
mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.  

Ziua în care copii merg la şcoală constituie pentru părinţi momentul în care ei trec de la statutul de 
primi educatori, familia fiind prima şcoală a copiilor, la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că 
rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte 
acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată 
cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei.  

Atunci când cele două medii educaţionale, şcoala şi familia, se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, 
când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor 
elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii 
delicvenţei juvenile.  

Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, 
dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există 
mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze 
pe a celuilalt.  

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 
-introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 
-oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 
-creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 
-îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener ; 
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-îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de 
existenţă; 

-stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei.  
Şcoala si familia urmãresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalitãţi 

multilateral dezvoltate care sã poatã face faţã dinamicii sociale, schimbãrilor profunde şi alese din societate. 
Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de acţiune, concordaţa dintre mijloacele specifice 
de influenţare folosite în aceste douã instituţii sociale. In cadrul acestei colaborãri, rolul conducãtor îl are 
şcoala. Şcoala este interesatã sã colaboreze cu familia, sã-şi facã din ea un aliat, pentru ca acţiunea ei 
educativã se fie mai profundã şi de duratã. Colaborarea şcolii cu familia este necesarã şi în vederea unei 
informãri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui, pentru cunoaşterea lui 
multilateralã.  

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 
aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii 
trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze 
că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în educarea copiilor.  

Colaborarea dintre şcoalã şi familie se poate realiza sub mai multe forme. Una dintre aceste forme 
este vizitarea familiei de cãtre cadrele didactice. Vizita la domiciliul elevilor poate da rezultate bune pentru 
realizarea obiectivelor comune urmãrite de cãtre şcoalã şi familie. Inainte de a vizita familia unui elev, 
cadrul didactic trebuie sã se pregãteascã în acest sens. El îşi va fixa problemele pe care le va discuta cu 
pãrinţii, va da şi va cere pãrinţilor informaţii.  

In cadrul convorbirii pe care o va purta cu pãrinţii, profesorul, învãţãtorul, trebuie sã dovedeascã mult 
calm. E necesar sã gãseascã argumente potrivite şi temeinice şi sã-i convingã pe pãrinţi de utilitatea lor, dar 
sã nu renunţe la obiectivitate şi sinceritate in abordarea problemelor. Consultarea catalogului, informaţiile 
cerute de la profesorii clasei şi propriile informaţii îl vor ajuta pe diriginte sau învâţãtor, sã ofere un tablou 
clar aspra situaţiei elevului.  

In discuţiile avute cu pãrinţii e bine sã fie prezentate mai întâi aspectele pozitive din activitate, 
succesele elevului sau schimbãrile lãudabile din comportamentul acestuia. Vor fi menţionate apoi obiectele 
de învãţãmânt la care elevul întâmpinã greutãţi, ce greşeli se observã în activitatea sa la clasã sau ce abateri 
disciplinare manifestã. Se va discuta cauza acestor neajunsuri si împreunã cu familia, se vor gãsi mãsurile 
necesare pentru îndreptarea elevului.  

Consultaţiile cu părinţii elevilor îşi vor atinge scopul dacã familia devine un colaborator activ şi 
conştient al şcolii, dacã se ajunge la stabilirea unui sistem unitar de mãsuri pentru îndrumarea elevului, dacã 
pãrinţii sunt convinşi si hotãrâţi sã urmeze sfaturile cadrelor didactice.  

Spre a-i ajuta eficient pe copii, pãrinţii trebuie sã se informeze despre rezultatele muncii şi despre 
comportarea lor în şcoalã. Pãrinţii trebuie sã ţinã permanent legãtura cu şcoala, dar mai ales atunci când 
apar primele note slabe sau se observã modificãri în comportamentul copilului. Mãsurile de îndreptare luate 
din timp, când carenţele sunt mici, dau rezultate bune.  

O altã formã de colaborare sunt şedinţele cu pãrinţii, şedinţe care sunt un prilej de comunicare între 
şcoala şi familie. Principala menire a şedinţelor cu pãrinţii este informarea pedagogicã. Pãrinţii vor primi 
informaţii pedagogice cu privire la formarea deprinderilor de muncã independentã la elevi, despre 
particularitãţile de vârstã ale acestora, despre educaţia lor estetica, pregãtirea temelor, petrecerea timpului 
liber.  

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 
-Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie 

în educaţia propriilor copii.  
-Elementul principal este copilul şi realizările sale.  
-Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului.  
Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante 

şi accesibile vârstei. Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări 
una faţă de cealaltă. Există un anumit ,,set de cerinţe’’, care se concretizează în aşteptările părinţilor 
privind activitatea cadrelor didactice: 
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-să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 
-să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 
-să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 
-să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
-să întărească discipina copiilor; 
-să comunice des şi deschis cu părinţii; 
-să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe.  
De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 
-să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 
-să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 
-să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 
-să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 
-să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 
-să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 
-să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; 
-să comunice des şi deschis cu cadrele didactice ; 
Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra 

copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea avea din perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască 
cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o 
simplă ocupaţie. Este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la 
şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate 
evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole), să uşureze misiunea 
educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru 
participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi integrarea în viaţa 
socială, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce 
are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită.  

  
Bibliografie:  
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Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi Pedagogică, 
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Nicola, I., „ Pedagogie”, E. D. P., R. A., Bucureşti, 1992, pg. 32-41; 
*** - „ Tribuna învăţământului”, 2000.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

 EDUCATOARE TOCARIUC IRINA GEORGIANA 
 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. "Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

 De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  
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 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  
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 CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRESC. TODOR GABRIELA 
 GRADINITA P. N. 6 MAL OTELU-ROSU 

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

a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă 
ai copilului sunt definitori prin formarea lui ca adult.  

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

 Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare socială, psihologică, intelectual-cognitivă. Cei 
şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiuile cu ceilalţi.  

 De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane, ori a unui copil ne gândm că nu este educat corect, nu este politicos ,,, Nu are cei şapte ani de 
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme ori 
norme de politeţe.  

 Această expresie ,,Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente, atitudini, acumulate în primii ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată 
,,culmea achiziţilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are 
o capacitate foarte mare de acumulare, de informaţii, de memorare şi de insuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj.  

 Mai putem spune ca educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul în familie. Părinţii au o 
foarte mare influenţă asupra copiilor în primi şapte ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori 
pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îsi vor asuma alte obiceiuri 
noi. Este important, aşadar, să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi 
care îi vor ajuta, sa devină un oameni respectoşi şi demni de respect la rândul lor.  

 Când spunem că un copil are cei şapte ani de acasă ne imaginăm un copil bine crescut care ştie să 
salute, să spună ,,mulţumesc” ,,, te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Mai 
putem adăuga că educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt ceia către adaptarea copilului în societate. 
Un copil manierat se va descurca în relaţiile cu cei din jur, de cât unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de 
acasă. Dar educaţia primită în ceo şapte ani de viaţă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil 
şi părinte, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului.  

 Cei şapte ani de acasă cuprind şi o anumită învăţătură pentru viaţă. Pentru mulţi, cultura înseamnă 
acumularea unui bagaj de cunoştinţe teoretice în diferite domenii în care pot prinde un post de răspundere 
în cadrul societăţii. Am întâlnit persoane renumite prin cultura lor şi care m-au dezamăgit datorită viciilor 
pe care le afişau în public sub pretextul că lor le este permis orice. Când cultura nu te ajută să pui frâu 
viciilor, să-ţi pui ordine în viaţă, să respecţi pe aproapele tău indiferent de poziţia socială sau culturală, într-
un cuvânt să fii om, la ce-ţi folosesc cunoştinţele? Cultură fără morală? Cultura, în întregul ei înseamnă 
acumularea unor cunoştinţe prin care îţi întăreşti puterile fizice şi psihice spre a stăpâni fiinţa umana, în 
totalitatea ei şi a încerca să o dirijezi spre a atinge cotele cele mai înalte ale desăvârşirii, ale sfinţeniei.  
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 CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. TODORESCU SILVIA 
 
 Despre cei 7 ani de acasa si rolul lor se scriu asa de multe. Gasim la tot pasul interpretari, adevarate 

teorii despre subiect, dar realitatea actuala este alta. Ce sa facem?Cum sa facem?Unde sunt solutiile la 
aceasta mare si grava problema care acum lipseste de la cei mai multi? 

 Si la noi in scoala, ca in multe scoli, tot mai multi elevi au probleme de comportament: fumeaza in 
scoala, scuipa pe jos, vorbesc vulgar, injura, tipa permanent, sint agresivi intre ei si cu personalul si 
profesorii scolii, nu intra la timp la ore ci stau si-si termina tigara, cafeaua, bautura chear, si apoi, daca mai 
au chef si motive obiective, poate, intra la ora, la jumatatea orei, pe rand, apoi creaza o atmosfera neplacuta, 
cu comentarii, etc. Zicem ca sunt needucati, ca le lipsesc cei 7ani de acasa.  

 Stim cu totii ce inseamana cei 7 ani de acasa si STIU TOTI ELEVII.  
 Am cerut elevilor un scurt eseu despre cei 7 ani de acasa. Facand abstractie de faptul ca elevii (din 

clase de liceu nu stiu sa intocmeasca un eseu, fac greseli gramaticale, nu stiu sa se exprime), am sesizat 
faptul ca ei stiu ce inseamna si cat sunt de importanti cei 7 ani de acasa. Ei scriu ca: in cei 7 ani de acasa 
parintii si bunicii ne invata bunele maniere, cum sa ne comportam cu ceilalti, sa nu furam, sa respectam, sa 
nu scuipam pe jos, sa respectam mediul, ca unii parintii isi indeplinesc datoria de a creste un copil 
constient, care gandeste actiunile sale, care respecta pe cei din jur, isi asuma responsabilitati, NU ARE 
DOAR DREPTURI… 

 Mai scriu elevii ca daca un copil nu are o baza bine pusa de acasa, nu a primit educatie in familie, 
ATUNCI SCOALA ARE MAI PUTINE SANSE SA LE CORECTEZE. Daca copilul nu a avut de la cine 
sa invete lucruri bune, atunci el se lasa influentat de lucrurile rele, nu discerne intre bine si rau, o sa aiba un 
comportament neplacut fata de oamenii din jur, fata de profesori si chear FATA DE SINE INSUSI.  

 Da, nu toti copiii au sansa si se nasc in familii pregatite pentru a creste copii, foarte multi copii sunt 
abandonati de un parinte sau de ambii parinti, uneori acestia pleaca in strainatate la munca, copiii ramanand 
in grija unor persoane dezinteresate, pe care nu le intereseaza acei copii sau pe care copiii, frustrati, nu-i 
asculta.  

Ce putem face? Ce perspective are societatea noastra din acest punct de vedere? SUMBRE. Sa luam 
in serios aceste probleme. Scoala romaneasca trebuie regandita, adaptata realitatilor si cerintelor sociale de 
acum.  
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 IMPORTANṬA CELOR ṢAPTE ANI DE ACASᾸ 
 

 TODORUT CARMEN VALENTINA 
 
 Cei ṣapte ani de acasᾰ au un impact major asupra oricᾰrui copil. El este influenṭat ṣi invᾰṭat de cᾰtre 

pᾰrinṭi, sau, in diverse cazuri, de alṭi tutori, ce este bine, ce este rᾰu, obiceiuri ṣi, cel mai important, respectul 
faṭᾰ de cei din jurul sᾰu.  

 Respectul este cuvậntul pe care mulṭi l-au uitat, sau, din lipsa celor ṣapte ani de acasᾰ, nici nu a fost 
invᾰṭat. Bunul simṭ merge mậnᾰ-n mậnᾰ cu respectul, ambele sunt la fel de importante, fiind un bun 
indicator al educaṭiei primitᾰ acasᾰ. Nu conteazᾰ cu cine porṭi o conversaṭie, trebuie sᾰ tratezi, spre 
exemplu, femeia de serviciu cu acelaṣi respect cu care o tratezi pe directoare, sau pe cineva cu o funcṭie 
mai mare. Respectul poṭi sᾰ-l manifeṣti ṣi printr-un simplu salut, salutul fiind intotdeauna un semn de bun 
simṭ ṣi faṭᾰ de o persoanᾰ cunoscutᾰ, ṣi faṭᾰ de una pe care nu o cunoṣti aṣa bine, un simplu salut poate 
aduce zậmbetul pe buzele persoanei pe care o saluṭi.  

 Cei ṣapte ani de acasᾰ te formeazᾰ ṣi iṭi dezvoltᾰ caracterul, formậndu-ṭi propriile principii ṣi idei 
despre viaṭᾰ, în general, chiar dacᾰ nu ne dᾰm seama de aceste lucruri. Aceṣti ani pot afecta gậndirea ṣi 
percepṭia unui copil, unii fiind traumatizaṭi dacᾰ nu au parte de o familie “normalᾰ”, care sᾰ-i ofere educaṭia 
necesarᾰ ṣi destulᾰ atenṭie. Ṣcoala ia ṣi ea o parte la creṣterea unui copil, asta dupᾰ anii de formare ai 
copilului acasᾰ.  

 Fiecare copil trebuie ṣi are nevoie de”cei ṣapte ani de acasᾰ”, ei fiind foarte importanṭi. De multe ori 
iṭi poṭi da seama de educaṭia unui copil, sau a unei persoane adulte, doar privind-o preṭ de cậteva minute, 
prin comportament, gesturi ṣi prin modul prin prin care ii trateazᾰ pe cei din juruil ei. Bineinteles, existᾰ 
cazuri în care copiii nu au parte de aceastᾰ educaṭie, nu pentru cᾰ pᾰrinṭii nu vor, ci pentru cᾰ nu pot, unii 
copii fiind abandonaṭi neavậnd un pᾰrinte ca exemplu în viaṭᾰ. Copilul iṣi “imitᾰ” pᾰrinṭii, arᾰtậnd prin 
comportamentul sᾰu cum se poartᾰ pᾰrinṭii cu el, dar ṣi pᾰrinṭii între ei.  

 Aṣadar, cei ṣapte ani de acasᾰ sunt importanṭi, chiar necesari pentru integrarea oamenilor in societate. 
De la aceṣti ani începe adevᾰrata formare a fiecᾰruia ṣi înṭelegerea respectᾰrii oamenilor, ṣi bunurilor ce le 
aparṭin. Tratarea copiilor, astfel încật ei sᾰ înṭeleagᾰ ce trebuie sᾰ facᾰ ṣi ce au greṣit este esenṭialᾰ. Nu 
trebuie ca copilul sᾰ se simtᾰ stresat sau presat sᾰ fie perfect, ṣi în niciun caz nu trebuie sᾰ fie lovit pentru 
a înṭelege ṣi pricepe cu vorbᾰ bunᾰ, cu copiii trebuie sᾰ ai rᾰbdare ṣi sᾰ îi inveṭi aceste lucruri pe calea 
convenabilᾰ atật pentru pᾰrinte, dar mai ales pentru copil.  

 Ȋn secolul 21 nu mai prea existᾰ cei ṣapte ani de acasᾰ, deoarece copiii sunt induṣi in diverse acṭiuni 
neadecvate de la o vậrstᾰ prea fragedᾰ ṣi iau multe exemple proaste de la pᾰrinṭi, deoarece acum unii pᾰrinṭi 
nu prea îṣi mai dau interesul pentru educaṭia copiilor acasᾰ, pentru cᾰ sunt ocupaṭi cu serviciul, pentru a le 
oferi un trai mai bun copiilor aṣa îi lasᾰ in voia sorṭii.  

 Ei bine, e greṣit, judecata acestor pᾰrinṭi este foarte greṣitᾰ. “Acasᾰ” este mediul in care copilul 
deprinde principalele reguli de bunᾰ purtare, cel mai adesea prin imitare decật printr-un comportament 
conṣtient, de aceea pᾰrinṭii trebuie sᾰ aibᾰ mai multᾰ grijᾰ cu comportamentul copiilor încᾰ de cậnd sunt 
mici, deoarece ei nu îṣi dau seama dacᾰ eṣti bine sau rᾰu ceea ce fac.  

 Cei ṣapte ani de acasᾰ sunt foarte importanṭi in dezvoltarea mentalᾰ a unui copil, dar ṣi in educaṭia 
ṣi perceperea mai uṣoarᾰ a lucrurilor bune.  
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 EDUCATIA IN FAMILIE, CEI SAPTE ANI DE ACASA! 
 

 PROF. IN INV. PRIMAR SI PRESCOLAR TODUT MARIA 
 SCOALA GIMNAZIALA SOCOND 

 
 Vorbim de cei sapte ani de acasa deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in special 

pana la varsta de trei ani, iar membrii ei au cea mai mare influienta asupra lui. In familie copilul isi formeaza 
deprinderi de igiena, de comportare civilizata, de politete, de ordine si curatenie, dar formarea orcaror 
deprinderi se invata fara constrangere, prin comunicare, indrumare si foarte multa rabdare. Progresele 
copilului sunt lente, insa trebuie sa stim ca acestea se inradacineaza pe masura ce creste si se sedimenteaza 
bine in caracterul copilului pe termen lung.  

 Familia are rolul cel mai important in formarea deprinderilor. Oglinda educatiei pe care o ofera 
parintii copiilor o reprezinta comportamentul copiilor in public. Trebuie sa i se repete copilului de mai 
multe ori ce are de facut,, Nici o alta institutie, orcat de calificata, nu este atit de direct sensibila la 
exprimarea trebuintrelor, la manifestarea slabiciunilor sau potentialului de dezvoltare al copilului, fiindca 
nici o alta institutie nu cuprinde fiinte legate de copil in mod atat de direct si atat de vital ca tatal si mama,,... 
(P. Osterrieth) 

Deprinderile de ordine si curatenie sunt deosebit de importante, ele se reflecta in activitatea fiecarei 
persoane pri felul in care isi organizeaza munca, programul zilnic,, chiar si gandirea. Parintii trebuie sa-i 
familiarizeze pe copii de la inceput cu necesitatea unei tinute vestimentare curate si ingrijite, este bine sa 
manifeste exigenta, dar sa nu se ajungala a-i intrerzice sa se joace deoarece se murdareste, indemnul de a 
se mentine curat si ordonat trebuie facut pe un ton care sa stimuleze dorinta copilului de a fi in permanenta 
curat. Pentru formarea deprinderii de ordine si curatenie, este necesar ca parintii si ceilalti membri din 
familie sa constituie un model de urmat.  

 Deprinderile de comportare civilizata si de politete sunt aspecte de baza in procesul instructiv-
educativ ,,se pot desfasura prin jocuri care dezvolta rabdarea, stapanirea de sine, perseverenta, este necesar 
ca toti membrii familiei sa arate concordanta de pareri si atitudini. Nu i se poate cere copilului sa se 
comporte civilizat, sa respecte linistea cuiva, daca ceilalti nu o respecta. Politetea este cheia de aur care 
deschide toate usile,, si, de aceea, este important ca aceste deprinderi sa se formeze de la cea mai frageda 
varsta anteprescolara si prescolara. Pentru formarea si consolidarea oricarei deprinderi este necesar ca 
parintii sa tina seama de particularitatile de varsta si individuale ale copiilor, precum si de cele psihofizice. 
Caile si modalitatile de educare trebuie adaptate varstei si puterii de intelegere a acestora.  

Intrucat formarea si consolidarea deprinderilor se dezvolta in timp, este bine ca parintii sa insiste pana 
la transformarea acestora in obisnuinte. Pe intreaga perioada se vor manifesta unitate de vederi in cerinte, 
persevrenta, rabdare, intelegere, dar si exigenta. Procedand astfel, copilul, de mic, se deprinde cu o buna 
purtare. Aceasta este,, cartea de vizita a familiei,, Pentru a se ajunge la automatizarea miscarilor, acestea se 
repeta de mai multe ori, iar pe masura ce se formeaza deprinderile, se cere prelungirea treptata a intervalelor 
dintre exercitii. In aceasta perioada, deosebit de importanta este atitudinea consecventa de care trebuie sa 
dea dovada parintii si educatoarele.  

Educatia, bunele maniere, reguliie morale sunt cheia catre adaptarea copilului in societate. Un copil 
bine educat, manierat se va descurca mult mai bine in relatiile cu cei din jur, va fi sociabil, se va integra cu 
usurinta intr-un colectiv de copii, dar si de adulti. Educatia primita in cei sapte ani de- acasa depinde de 
relatia afectiva dintre parinti si copil, de valorile pe care se bazeaza familia si pe care le transmite copilului. 
Copilul este pregatit inca de la nastere sa primeasca informatii, dar este foarte important mediul in care sunt 
transmise acestea, de catre cine si in ce mod.  

 
BIBLIOGRAFIE.. Cucos, C(2000). Pedagogie, Ed. Polirom, Iasi 
 Bocos, M, Jucan, D(2007), Teoria si metodologia instruirii, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca.  
 Revista Nationala de Profil Psihopedagogic pentru invatamantul prescolar(2017) 
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 EDUCAŢIA ÎN FAMILIE –CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: TOMA CAMELIA VALENTINA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARU, DÂMBOVIŢA 

  
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

Dragostea părinţilor  
 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele  
 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  
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MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă.  
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FAMILIA 
 

 PROF. INV. PRIMAR TOMA MIHAELA CATALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”GEORGE EMIL PALADE” BUZAU 

 
Originea latină a termenului este familia care provine de la „famulus - sclav de casă”.  
 Înțelesul cuvântului s-a schimbat în decursul timpului. In trecut familia era proprietatea bărbatului 

(pater familias). Soția, copiii, sclavii, sclavii eliberați nu aveau între ei relații familiale, ci erau proprietate 
subordonată. Astfel tatăl nu era numit pater, ci genitor.  

 În secolul I î. Hr., soţia romană a ajuns să fie respectată mai mult decât era femeia în societatea 
greacă. În Roma antică în şcolile elementare fetele învăţau alături de băieţi; mai târziu, fetele din familiile 
bogate învăţau cu un preceptor literatura latină şi greacă, studiau muzica şi dansul. După căsătorie, femeia 
romana putea ieşi singură, la vizite sau după cumpărături, şi chiar să-şi însoţească soţul la ospeţe.  

Îndepărtându-ne de acest model de familie din Roma antică, ne îndreptăm atenția spre modelul 
traditional și aflăm că familia este o asociere, că are un caracter privat și că este alcătuită dintr-un bărbat, o 
femeie și copiii lor naturali.  

 În această familie soțul își exercită rolul asupra soției și copiilor; este responsabil pentru asigurarea 
mijloacelor economice necesare gospodăriei sale; reprezintă familia la nivelul sferei publice. Mama / soția 
răspunde de organizarea vieții domestice, conduce gospodăria, îngrijește și educă copiii.  

 Există o diviziune clară între domeniul privat al familiei, asociat naturii și sfera publică, a vieții 
social-politice, reglementată în mod convențional prin contractul social. De aici rezultă că legile 
reglementează sfera publică, iar reprezentantul gospodăriei în sfera publică este bărbatul. Legislația 
tradițională privind căsătoria se întemeiază pe munca în gospodărie și societate.  

Acum, familia are următoarele funcții: 
• Funcția de socializare - formarea capacității de adaptare și motivare în conviețuirea socială.  
• Funcția economică - asigurarea materială și protejarea copiilor față de lipsuri și boli.  
• Funcția politică - asigură copiilor o poziție legitimă în societatea existentă.  
 Din aceste trei funcții se pot distinge și: 
• funcția religioasă a familiei, care de fapt joacă un rol în funcția de socializare a familiei, prin 

transmiterea la generația următoare a tradițiilor religioase.  
• funcția juridică a familiei, care este cuprinsă în constituție, și care are scopul protejării familiei în 

societate (plătirea alocațiilor, întreținerea copiilor, stabilirea legilor de adoptare sau moștenire etc. ) 
• funcția economică a familiei este întregită de funcția de timp liber și recreere a familiei.  
Luând în calcul funcțiile extinse ale familiei, apare modelul contractualist, în care punctul de 

pornire este individul autonom, stăpân pe sine și legat de ceilalți doar prin acorduri. Căsătoria este un 
parteneriat încheiat conform voinței părților. Soții pot decide între ei modul de administrare a relațiilor 
personale și financiare în timpul căsătoriei și în eventualitatea unui divorț. Bazele căsătoriei, ale activității 
reproductive și ale vieții de familie devin nediferențiate de acelea ale altor asocieri de tip civil sau economic. 
Statul nu se amestecă în încheierea contractelor.  

Teoriile bazate pe contract promovează libertățile individuale, dar neglijează valorile sociale. 
Rezerve: reglementările de tip contractual nu modifică mediul economic și condițiile sociale care creează 
relații de dominare și subordonare între femei și bărbați; nu pot surprinde adecvat dependențele care se 
stabilesc în cadrul relațiilor umane.  

Jean Elshtain susține că: familia constituie precondiția oricărei forme de viață socială, iar un ideal 
specific al familiei este necesitatea de a crea o societate mai umană. Mariajul nu este și nici nu a fost în 
primul rând o relație a doi oameni…ci posibilitatea perpetuării generațiilor. Rolurile și îndatoririle familiale 
sunt privite ca o sarcină de ordin politic; apar probleme legate de formularea opțiunilor și de valorile pe 
care acestea le implică. Problema căsătoriilor nu poate fi lăsată doar pe seama părților implicate, ci 
aparținând domeniului decizional comunitar, în baza tradițiilor și a teoriilor normative asupra binelui sau a 
altor sisteme colective de judecată.  
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CEI 7 ANI DE ACASA – TEMELIA COPILARIEI 
 

AUTOR: TOMA REBECA GABRIELA 
 
 Cei 7 ani de acasă reprezintă bazele educației pe care copilul trebuie sa le primească în familie încă 

de la primii anișori. Părinții sunt cei pe umerii cărora se așază această respnsabilitate. Pentru a clădi bazele 
celor așa ziși 7 ani de acasă, părintele trebuie să petreacă timp de calitate în familie prin jocuri, discuții, 
ieșiri împreună cu copiii, sfaturi însotite de exemple personale.  

 Foarte important pentru copil este ca părintele să-i arate prin propriul comportament regulile de bază 
ale educației. Dacă părintele se limitează doar la sfaturi fără a demonstra personal cum se aplica, copilul va 
fi dezorientat si nu va ști cum să se comporte. Copilul are mare nevoie de exemple practice, iar părintele 
este primul îndrumător de când micuțul vine pe lume.  

 Responsabilitatea părintelui este colosală iar acest fapt ar trebui să îl încurajeze la studiu pentru a fi 
de ajutor dezvoltării globale a copilașului lor. Există foarte multe cărți de specialitate din care părintele 
poate filtra infomațiile necesare pentru a se dezvolta ca părinte. Un părinte trebuie să aibă deschidere sa 
studieze, să participle la conferințe/cursuri de parenting care să-l ajute în a deveni cel mai bun părinte pentru 
copilul lui.  

 Părintele trebuie să-și cunoască foarte bine propriul copil, să-l înțeleagă, să-i arate dragoste, să-i 
vorbească cu blândețe, să-i respecte nevoile și drepturile.  

O relație puternică, apropiată dintre părinte- copil îi ajută pe copii să trăiască o viață sănătoasă și 
fericită. Dragostea, siguranța și încrederea care decurg din relația cu părintele, le oferă copiilor stimă de 
sine, încredere în propriile forțe, toate acestea ajutându-i să-și valorizeze la maxim potențialul.  

 Sunt mama a 3 copii și cred că le pot da aripi acestora prin raportarea la fiecare dintre ei fără a-i 
compara, prin încurajarea fiecaruia fără a pune etichete, prin accentul pus de fiecare data pe soluții, nu pe 
problemă, prin dragostea izvorâtă din inimă, blândețea din voce și bucuria feței pe care să le trăiesc zi de zi 
în familia mea. Cred că va merita fiecare secundă si fiecare strop de energie.  

 Copiii au foarte mare nevoie de atenția părintelui, de timpul de calitate pe care să-l petreacă 
împreună. O plimbare cu bicicleta alături de copiii mei sau o ieșire la cofetărie, seara când vin de la serviciu, 
îmi ofera ocazia să dau atenție copiilor mei și să le transmit cât sunt de importanți pentru mine.  

 Bazele educației se pun încă din primii ani de viață. Atunci copiii sunt cei mai deschiși să asculte și 
să imite comportamentul adultului. De aceea este foarte important ca părintele, nu doar să dea sfaturi ci mai 
întâi să le aplice în viața lui. Ce valoare ar mai avea pentru copil sfatul ‘’să spui adevărul’’ când părintele 
își minte copilul. Părintele este primul exemplu de comportament din viața copilului iar integritatea și 
onestitatea se învață de mic.  

Principalele reguli de bună purtare se învață în familie iar ‘’cei 7 ani de acasă’’ sunt de o importanță 
covârșitoare în însușirea normelor unui comportament social corect.  

 Formele de educație ulterioare zidesc pe bazele deja puse în familie.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 ÎNV. ELENA-DANA TOMA-NICOLAU 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,IOLANDA BALAȘ SOTER” BUZAU 

 
 ,,Cei șapte ani de acasă” a rămas doar o expresie, după părerea mea. Vin în sprijinul acestei afirmații 

cu o serie de argumente fundamentate pe baza experiențelor pe care le-am avut în ultimii ani la catedră.  
 În primul rând, trăim într-o lume parcă prea pe repede înainte. Părinții, preocupați în primul rând de 

carieră, își duc copiii la creșă, unde petrec mai mult timp cu personalul de acolo decât cu ei.  
 Pe măsură ce cresc, copiii sunt duși apoi la grădinițe cu program prelungit de unde sunt luați la orele 

16:30, uneori chiar 17:00, timpul petrecut în famile fiind iarăși insuficient. În week-end mai sunt lăsați cu 
bunicii pentru ca părinții, care au fost ocupați toată săptămâna cu sarcini stresante la serviciu, să petreacă 
puțin timp împreună. Tocmai din acest motiv, încep să se simtă vinovați că nu petrec suficient timp cu 
copiii lor și compensează cu cadouri scumpe și libertatea de a sta cât mai mult în fața televizorului sau a 
calculatorului. Toate acestea vin cu carențe emoționale, atenție deficitară, lipsă de concentrare, lipsă de 
empatie, gesturi mimate (învățate de la eroii preferați din desenele animate) în anumite situații și multe 
altele.  

 Clasa pregătitoare începe cu noi provocări pentru copilul crescut în fața televizorului, telefonului, 
calculatorului ori de către bone, creșe, grădinițe cu program prelungit; dacă tot e obișnuit cu lipsa părinților, 
nu-i așa că se cade să-l trimitem la un after school sau să-l înscriem la trei-patru cursuri de pian, balet, dans, 
muzică, desen, engleză, etc. ? Că doar nu o să-l ținem acasă în fața televizorului sau calculatorului și o să-
i prindă bine în viață să știe cât mai multe lucruri, nemaipunând la socoteală faptul că și copiii prietenilor 
mei urmează astfel de cursuri, iar eu, în calitate de părinte, nu trebuie să fiu mai prejos! Nu puține sunt 
cazurile când copiii nici măcar nu-și doresc astfel de cursuri, dar părinții consideră că le sunt utile, tocmai 
pentru că în acest timp se pot și ei relaxa un pic sau își fac diverse cumpărături, fără a se gândi măcar o 
secundă că toate aceste lucruri cu care își suprasolicită copiii îi îndepărtează și mai mult de ei.  

 Clasa I vine cu scrisul de mână și cu alte provocări, menite să-l pregătească pe copil pentru testele 
naționale și pentru ciclul achizitiilor fundamentale. Acum, mai mult decât oricând, încep să-și producă 
efectele toate acele zile petrecute în fața televizorului, calculatorului și telefonului, manifestate prin 
oboseală, lipsă de concentrare, deficit de atenție, refuzul de a participa la anumite sarcini, în general în tot 
ceea ce implică respectarea unor reguli și convenții sociale. Acum vina îi aparține școlii, din punctul de 
vedere al părintelui ocupat, care a preferat să plătească cu bani lipsa implicării în viața și educația celui mic, 
ducându-l la diverse ,,pregătiri”(engleză, lb. română, matematică, etc. ), deoarece nu mai reușește să facă 
față cerințelor școlare.  

 Copilul se simte singur în toată această experiență, iar învățătorul rămâne singurul sprijin real pe care 
îl poate avea. Mulți părinți sunt uimiți că doamna știe mai multe lucruri despre copilul lor decât știu ei, fără 
a se gândi că totul s-a întâmplat tocmai din lipsa de implicare reală în viața copilului și a preocupării pentru 
educația care ar fi trebuit să pornească din familie. Toate noțiunile de bază pentru integrarea în societate 
trebuie învățate din familie: salutul, formulele de politețe folosite în contextul adecvat, deprinderile de 
autoservire și de autonomie în ceea ce privește îmbrăcarea și încălțarea, suflatul nasului, dusul propriului 
ghiozdan, ridicatul pantalonilor și alte lucruri care rămân de multe ori tot în grija învățătorului.  

 De aceea ,,cei șapte ani de acasă” s-au transfomat ușor în șase, apoi în trei sau doi, oferind societății 
niște viitori adulți lipsiți de responsabilitate, de sentimente stabile, inadaptabili la activități ce presupun 
respectarea unor reguli și a unui program, conform unor studii recente efectuate la nivel mondial.  

 Desigur, aceste lucruri nu sunt aplicabile pentru toți copiii și părinții din zilele noastre, însă încep să 
capete proporții îngrijorătoare, iar menirea noastră este să atragem atenția asupra acestor lucruri și să încercă 
să organizăm cât mai multe activități în care să implicăm și părinții. La fel de adevărat este că și noi, oamenii 
care modelăm sufletele fragile ale acestor copilași, trebuie să înțelegem că școala nu mai e singurul furnizor 
de educație și să ne adaptăm în permanență metodele pentru a oferi o educație de calitate care să facă 
diferența.  
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CEI 7 ANI DE ACASA  
  

PROF. TOMESCU ALINA – CLUBUL COPIILOR MIOVENI 
 
 Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, 

deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale 
și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere.  

 Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea sănătății, creșterea normal și călirea 
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea 
unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu 
are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și ,,școala primilor 
ani” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca 
persoană cu statut social.  

 Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natura și din societate, primele 
sfaturi, norme și reguli de conduită. Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă ,,bun” pentru el, se 
află într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Părinții trebuie să devină 
conștienți de influiența pe care o exercită în viața copilului, să cunoască că educația dată propriului copil 
este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător.  

 Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament pozitive ca: sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, dispoziția de 
colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil. Nu frica, nu teama trebuie 
să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduit 
bazat pe egală respectare atât de copil cât și de părinți. Dragostea de ,,bine”, de adevăr, are nevoie mai ales 
de acțiune, de descoperire a virtuților de către copil. Greșesc acei părinți, care le interzic copiilor de a apuca, 
de a desface jucăriile, de a le pipăi, a le privi și chiar de a le izbi. Activismul precum și curiozitatea acută 
de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie stimulate, încurajate, înțelegând copilul ca pe o ființă autonomă.  

 Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al 
copilului față de ținuta și locuința sa, precum și cea de frumusețe în comportare și relație cu cei din jur.  

 Orice experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie. 
Familia reprezintă pentru copil, structura socio-afectivă de bază, în principal structura protectoare absolută 
necesară existenței lui. Aici se învață limbajul și comportamentul social, se formează convingeri, aspiratii, 
aptitudini, sentimente, trăsături de voință și de caracter.  

Climatul din familie influențează personalitatea copilului, oferindu-i zestrea de echilibru relațional și 
adaptiv. Acest climat din familie, se impune ca un filtru între influențele educative exercitate de părinți și 
achizițiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalității copilului. Toate frământările, 
preocupările, ambițiile părinților îl strivesc pe copil într-un mediu familial dizarmonic, este dificil pentru 
el ca să-și găsească unitatea interioară.  

Componenta afectivă, comunicarea verbal și jocul cu copilul au un rol esențial în relația părinte - 
copil. Încă de la primele cuvinte, propoziții, copilul simte nevoia să transmită părinților întâmplările din 
viata lui. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit și va evita să-l asculte pe copil, acesta va caută 
răspunsurile în altă parte sau nu v-a cauta deloc, firul comunicărilor rupându-se. Numai fiind aproape de 
sufletul copilului, luând parte la preocupările lui, părintele devine sfătuitorul, punctul de rezistență și 
încredere al copilului. Succesul relației părinte - copil depinde de dragostea părintească, de iubirea 
necondiționată care presupune afecțiune, înțelegere, asigurarea unor raporturi relaționale, juste și 
echilibrate. Când copilul este iubit este mai ușor de disciplinat, de modelat. Fără iubire, copilul va muri din 
punct de vedere emoțional, apărând tulburări caracteriale în dezvoltarea personalității. Mângâierile, 
cuvintele de încurajare, laudă, blândețea, atmosfera afectuoasă arată iubirea. Cu cât legătura emoțională 
dintre părinte și copil este mai puternică, cu atât posibilitatea unui comportament delicvent este mai scazută.  

2540

 



Rolul părintelui în existența copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găsește forța, 
secretul de a crește un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Strategiile educative ale familiei, 
determină în mare măsură personalitatea precum și rezultatele școlare ale copiilor. Părinții sunt cheia 
capacității copiilor de a învăța și de a reuși în viață. Se spune, că profesia de părinte este una din cele mai 
vechi profesii care se practică de toți membrii comunității, însă puțini sunt cei care se străduiesc s-o învețe 
sistematic. Cel mai frumos dar pe care îl ofera părinții copiilor este propria sănătate emoțională, fizică, 
spirituală, intelectuală. Copilul are nevoie de familie, dar nu de orice fel de familie.  
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 IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA  
  

 PROF. TOMESCU RAMONA-MARIETA 
 GRADINITA NR. 1 CU P. P. ORSOVA JUD. MEHEDINTI 

  
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are 
cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care 
se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

" Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Dragostea părinţilor 
 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

 Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău.  

 Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe 
jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea 
surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul 
se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de 
propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar 
jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este 
încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea.  

 El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  
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De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă.  
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PRIMA ȘCOALĂ A COPILULUI 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR TOMUȘ - MARA HERMINA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ 

 
Prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile educaționale. 

Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. Avându-i pe 
părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață: lecții despre respect, 
cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare spre bine 
sau spre rău.  

Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii 
acestora (copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual.  

 De-a lungul timpului viaţa în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra 
vieţii private a copiilor şi tinerilor. Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească 
obstacolele, inerente vieţii, este punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate 
timpului în care trăiesc.  

Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de 
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă.  

Obiectivul oricărui părinte este de a asigura copilului său un caracter echilibrat. Acest obiectiv se 
realizează în timp cu multă răbdare, perseverență și determinare. Părinții sunt cei care prin exemplul propriu 
pun bazele formării și dezvoltării unui om de valoare.  

Este important ca părinții să știe că învățătura pe care urmează să o dea copiilor trebuie să fie simplă 
și bine înțeleasă. Prin lecții simple și prin exemplul personal părinții trebuie să-și învețe copiii cum să-și 
conformeze viața celor mai înalte standarde.  

Din prima zi de viață părintele devine instructorul propriului copil. Este necesar ca în această perioadă 
mama să satisfacă nevoile micuțului. Copilul plânge dacă îi este foame sau dacă are un disconfort. Pe 
măsură ce crește dorește să fie ținut în brațe, explorează mediul înconjurător cât timp un membru al familiei 
se plimbă cu el în brațe – își satisface astfel nevoia de cunoaștere.  

Pe măsură ce crește mama începe să predea lecții de alimentație, de vorbire/comunicare, lecții de 
mers, lecții de igienă. În tot acest timp părinții trebuie să dea dovadă de înțelepciune și răbdare iar activitățile 
ludice să nu lipsească din metodele lor de „predare”.  

 Chiar din copilărie, din primii ani de viață, părinții au datoria să le predea copiilor și lecția de 
bunătate, de respect, de prietenie, de ascultare. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul 
și se explice de fiecare dată hotărârile pe care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi 
prevenite acele conflicte de mai târziu dintre voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea 
tinerilor a înstrăinării și supărării față de părinți și a împotrivirii lor față de orice autoritate.  

În primii ani de viață, este important ca părinții să dedice copiilor cât mai mult din timpul lor, să 
vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa copilul va fi permanent supravegheat și nu va fi 
lăsat în voia lui.  

De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu.  

Perioada numită „cei șapte ani de acasă” cuprinde prima și cea mai importantă „decolare” în marile 
zboruri ale unei vieți omenești. Ea dă marele start pentru cea mai sublimă competiție a omului cu el însăși 
– în propria sa devenire, autodesăvârșire și afirmare a sa ca valoare umană. Depinde în mare măsură de 
părinți când și unde va fi aeroportul de aterizare.  

 Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin 
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în 
personalități armonios dezvoltate, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și potențial 
creator.  
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Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi.  
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ROLUL CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

ỈNV. GR. I ṬONCU MARICELA-CERASELA 
ⱾCOALA GIMNAZIALᾸ ,,N. G. LUPU,, ARSURA, JUD. VASLUI 

 
 „Pentru fiecare familie bijuteria cea mai de preț ar trebui să fie copilul...  
Calitatea de om se naște din iubire a cărei unică măsură este conștiința morală”.  
 Ion Vulcănescu 
 
 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educație și instrucție. Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare 
și diverse.  

 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 
părinți, la formarea personalității și comportamentului copilului. Când spunem că un copil are cei șapte ani 
de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, să spună mulțumesc, te rog, care se comportă 
cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a 
dezvoltat copilul, credința, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ.  

Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele 
de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de 
memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 
educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. Familia reprezintă primul spaţiu 
formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, 
este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la grădiniță, şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
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- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului  
 înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este 

pedepsit pentru diverse fapte, etc); 
- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său („mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. 

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltăm mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Copilul trebuie încurajat să se exprime, lăsat să termine ce are de spus şi să nu îi 
facem observaţii în public. Replicile de genul „taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

 Familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a 
lucrurilor, educația începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familie și pe 
genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume -omul de caracter 

 
Bibliografie:  
1. Gheorghe Schwartz, Gabriela Kelemen, Olga D. Moldovan, „Psihologia copilului”, Editura 

Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009 
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, „Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  

2547

 



PRIMII PAŞI ÎN ÎNVĂŢAREA  
CODULUI BUNELOR MANIERE PENTRU COPII 

 
PROF. INV. PREȘC. TONIȚA CONSTANDA 

GRADINIȚA CU P. P. NR. 2, BARLAD, JUD. VASLUI 
 
Cea mai importantă educaţie a unui copil are loc în interiorul familiei. Primele reguli de politeţe le 

învață de la părinţi şi bunici. Disciplina şi educaţia copilului reprezintă cartea de vizită a oricărui părinte.  
Pentru ca un copil care să se poarte civilizat, trebuie, în primul rând, ca adulții să ţină cont de faptul 

că spontaneitatea, energia şi impulsivitatea le influenţează acţiunile şi cuvintele. De asemenea, mulţi copii 
preiau cuvinte sau acţiuni de la oamenii din jur. De aceea este bine să fie acordată o atenţie deosebită 
manierelor părinților şi anturajului.  

Bunele maniere sunt mai puţin întâlnite la copiii sub vârsta de 7 ani, pentru că, de cele mai multe ori, 
le este greu să îşi imagineze că lumea nu se învârte în jurul lor. Însă educaţia în acest sens ar trebui să 
înceapă de la o vârstă fragedă, 2-3 ani, când copilul înţelege şi face conexiuni între ceea ce se desfăşoară în 
jurul lui.  

Primele maniere se pot învăţa chiar prin joacă. Pornind de la faptul că cei mici întind jucăriile către 
părinţii lor, este bine ca aceștia să le mulţumească de fiecare dată când le ia.. Aşa vor deprinde acest obicei 
de a mulţumi când primesc ceva. Un alt pas pe care nu trebuie să-l uite adulții când îi învaţă pe micuţi codul 
bunelor maniere este acela de a împărţi jucăriile lui cu ceilalţi parteneri de joacă. Acest lucru ar trebui să se 
realizeze de la o vârstă cât mai mică, pentru că în acest fel vă veţi obişnui copilul cu ideea că este în regulă 
să-şi împartă jucăriile, chiar dacă sunt momente când nu primeşte nimic în schimb.  

Totdeauna trebuie stabilite reguli şi limite, care trebuie să fie respectate! 
A saluta şi a mulţumi sunt elementele esenţiale ale bunelor maniere.  
De aceea, puteţi începe cu ele atunci când vă propuneţi să îi învăţaţi pe cei mici regulile de 

comportament în societate.  
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 

socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială.  

CONCLUZII: 
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 

OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TOPALA ADINA-IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12, STRUCTURA GRADINIȚA P. P. CFR, 

TIMIȘOARA  
 
La grădiniță, copilul învață să se joace cu cei din jur, învață să împartă jucării, învață să întreprindă 

diverse activități. Tot la grădiniță, copilul își însușește anumite comportamente și deprinderi. Spre exemplu, 
copilul învață să salute, să-și sufle nasul, etc.  

Revenind la educația de bază, cei șapte ani de acasă reprezintă fundamentele educației copilului ca 
viitor adult. Familia împreună cu grădinița trebuie să păstreze o legătura puternică, trebuie să facă o echipă 
și împreună să formeze un viitor adult, sănătos din toate punctele de vedere, un adult puternic și responsabil, 
asumat și corect, conștient de faptele sale.  

Cei șapte ani de acasă sunt cei mai importanți ani din educația unui copil. În primii ani de viață se 
pun bazele educației. Încă de demult se spunea, N-ai cei șapte ani de acasă !, asta înseamnă că baza 
educației se pune în familie. Familia este responsabilă de educația copiilor, viitori adulți, învățământul doar 
șlefuiește ceea ce părinții au creat.  

În colectivitate copilul își întărește anumite comportamente pe care le-a învățat de acasă. Întradevăr, 
educarea viitorului adult se va face la grădiniță, școală, etc, dar în familie copilul învață să meargă, să 
vorbească, să reacționeze la anumite situații.  

Familia, mama, tata, bunicii, frații și surorile, pot influența educația copilului mic. De aceea este 
foarte bine, ca mama împreună cu tatăl copilului, să aibă un set de reguli, pe care, copilul să le respecte, 
acele reguli fiind respectate și de restul familiei. Se știe că bunicii sunt mult mai îngăduitori cu nepoții, 
acest fapt, nu este unul neapărat sănătos. Copilul nerespectănd anumite reguli în prezența bunicilor, poate 
afecta relație copilului cu părinții. De aceea, părinții trebuie să le explice bunicilor regulile, iar aceștia 
împreună cu copilul să le respecte. Răsfățul nu educă, prin răsfăț copilul uită de reguli, poate deveni chiar 
și agresiv.  

Mama este ființa cea mai dragă, mama îl îndrumă pe copil în viață, mama este cea care îl poartă în 
pântec iar legătura dintre aceste două ființe nu poate fi ruptă niciodată, infiferent de cate greutăți apar în 
viața celor doi. Mama este cea care îl învață pe copil primii pași prin casa dar și primii pași în viață, ea îl 
călăuzește pe copil câte zile va trăi pe pământ.  

Consider că, mama este pesoana cea mai importantă din viața unui om, ea trebuie să fie atentă la 
educația copilului ei, pentru că ea este responsabilă de cei șapte ani de acasă ai copilului. Fără o familie 
preocupată de viitorul copilului lor, acesta nu se poate dezvolta armonios și frumos în viitor. Părinții sprijină 
evoluția copilului lor și îl ajută să crească sănătos, respectuos și fericit.  

 
BIBLIOGRAFIE  
1. Băran- Pescaru, A. ,,, Parteneriat în educaţie”, Bucureşti, Editura Aramis Print, 2004.  
2. Popescu, M. ,,, Implicarea comunităţii în procesul de educaţie”, Centrul Educaţia 2000+, Corint, 

Bucureşti, 2000.  
3. Psihologia copilului și a adolescentului, A., Munteanu, Editura Augusta, Timișoara, 2003; 
4. Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, 2008; 
5. Să construim cei 7 ani de acasă, Coord. Cristina Boca, M. Bucinschi, C. Popescu, E. Stativă, 

Editura Educația 2000+, București, 2009; 
6. ***Curriculum pentru învățământ preșcolar( 3-6/7 ani), MECT, 2008;  
7. *** Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019;  

2550

 



IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF: TOPAN BOGDANA, 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU”, ZALĂU 

 
 ,,Învățătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste 

și bunăvoință, aceea rămâne acolo pentru totdeauna. ” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 
 Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează 

copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai 
prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, 
de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”.  

 Fenomenul educațional a fost îndelung studiat de pedagogie cu toate implicațiile sale asupra formării 
personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze 
în mod creator realizările sociale.  

Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.  

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

Dr. Augusto Cury consideră că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

 Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
 Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
 Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
 Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru 

eşecuri; 
 Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
 Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
 Părinţii inteligenţi îşi stimulează copiii să-şi învingă temerile şi să aibă atitudini blânde; 
 Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
 „Cei șapte ani de acasă”, reflectă familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 

reprezentând bagajul lui educativ. În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în 
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general, sunt mijloace importante de educație și instrucție. Ca primă verigă a sistemului educativ familia 
are responsabilități clare și diverse. Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente 
care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

  Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. Părinții trebuie să înțeleagă bine 
relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia 
(severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu măsură și la timp, orice exces fiind 
păgubitor în sfera formării umane. Închei pledoaria cu un proverb care spune :,, O vorbă bună rostită la 
timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”.  
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LIMBAJUL COPILULUI RAPORTAT LA PRIMII ANI DE VIAȚA 
 

NADIA TORGE 
PROFESOR LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA, CLUJ-NAPOCA 
 
Motto:  
Cel mai important element al muncii noastre este familia. Noi sperăm să creăm o legătură 

indisolubilă în cadrul familiilor. Familia reprezintă piatra de temelie a intregii noastre afaceri. – Walt 
Disney54F

55 
 
Primii șapte ani din viața copilului ajung să fie decisivi în formarea deprinderilor de bază, familia 

stabilește regulile principale ce se cer a fi respectate de copil, iar autoritatea părinților este de netăgăduit în 
această perioadă. „Copilul se deosebeşte calitativ de adult. El are în mod legitim dreptul de a ocupa o poziţie 
privilegiată şi de a se bucura de un „tratament” specific. Sănătatea, dezvoltarea şi educaţia copilului trebuie 
să fie în centrul preocupărilor familiei. ”55F

56 
Pe lângă toate obiceiurile ce țin de igienă, de modul în care să se hrănească, fiecare copil începe să 

vorbească. Limbajul fiecărui copil este influențat în mod decisiv de lexicul utilizat de cei din familie, de 
părinți, bunici, frați mai mari. Dacă micuțului i se vorbește incorect-așa cum se întâmplă în multe familii-
el va deprinde acele greșeli și se va debarasa cu greu de ele, spre disperarea membrilor familiei. Există 
tendința adulților de a pronunța incorect cuvintele, de a spune l în locul lui r sau de a prelua în limbajul lor 
cuvinte incorect pronunțate de către copii. Este nefericită acest gen de atitudine, copiii vor stagna ca 
dezvoltare, limbajul acestora nu va progresa. Lexicul adultului trebuie să fie unul corect, greșelile de 
exprimare sau de pronunție ce se regăsesc în discursul mamei sau în limbajul tatălui vor fi preluate de 
micuțul care este în formare.  

Lecturile ușoare vor influența în bine dezvoltarea copilului. Acesta va acumula un număr mare de 
cuvinte, va putea să fie capabil să se exprime în fraze bine elaborate și va evita greșelile de exprimare. 
Copiii cărora li se citește frecvent, ajunși la școală, sunt curioși, își doresc să citească și rețin mai ușor orice 
informație.  

„56F

57Cercetările efectuate de Jill şi Peter de Villiers (1978, apud Hayes, Orrel, 2007) evidenţiază 
învăţarea limbajului prin interacţiunea socială dintre părinţi şi copii. Utilizarea unor cuvinte simplificate 
prin eliminarea fonemelor dificile oferă copilului un model simplu de limbaj (ex. „ pa-pa” mai accesibil 
decât „prânz”), la fel cum trecerea la cuvinte „literare” demonstrează că există o formă de îndrumare din 
partea părinţilor chiar dacă în mare măsură inconştientă.  

Într-un alt studiu elaborat de Peter de Villiers s-a relevat faptul că părinţii sunt înclinaţi să vorbească 
mult mai corect gramatical cu copiii lor decât atunci când vorbesc cu alţi adulţi şi îşi construiesc propoziţiile 
mai simplu şi mai clar. De Villiers este de părere că acei copii care au deprins structura profundă şi regulile 
limbajului vor depune un efort mic prin natura interacţiunii sociale pe care o are cu ceilalţi din jurul său 
(Hayes, Orrel, 2007). ” 

Se consideră că mamele care comunică frecvent cu copilul, îi citesc acestuia poveşti sau cărţi cu 
imagini şi mai târziu încurajează conversaţiile cu acesta, influenţează dezvoltarea limbajului şi exprimării 
acestuia. Vocabularul unui copil de 2 ani depinde în mod direct de timpul pe care mama sau alte persoane 
i l-au acordat pentru a-i vorbi.  

Limbajul constituie un mijloc important în adaptarea copilului la mediul din grădiniţă. Impactul 
copilului cu colectivul nou format din copii de aceeaşi vârstă, cu educatoarea, implică verbalizarea 
propriilor gânduri, nevoi, într-un cuvânt comunicarea cu cei din jur, iar acest aspect dacă a fost exersat în 
familie până la 3 ani acomodarea şi asimilarea la noul mediu va fi realizată fără a resimţi starea de 
disconfort.  
  

55 https://www.kudika.ro/articol/good-vibes/53468/citate-despre-familie-care-te-vor-face-sa-apreciezi-mai-mult-persoanele-
dragi.html 
56 http://amicel.cnpac.org.md/pentru-parinti/familia-si-rolul-ei 
57 https://iteach.ro/experientedidactice/influente-sociale-asupra-limbajului-copilului 
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,,CEI 7 ANI DE ACASA” 
 

GALEA LAVINIA 
TORJ NICOLETA 

GPP. NR. 23/ ORADEA 
 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de 
proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un 
exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi 
până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

2 scenarii posibile 
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 

copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”.  

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
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sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ-TEMELIA EDUCAŢIEI COPILULUI 
 

PROF. TӦRӦK ADRIANA CORINA 
GRӐD. CU P. P. ”ARLECHINO”DEJ, CLUJ 

 
“Omul nu poate deveni om decât dacă este educat” (Comenius)  
 
Educația copilului are la bazӑ o serie de reguli care formeazӑ ansamblul educațional. Fie cӑ este vorba 

despre viața de acasӑ, fie cӑ vorbim despre educația de la grӑdinițӑ sau ṣcoalӑ, copilul trebuie ȋnvӑțat sӑ 
ȋnțeleagӑ ṣi sӑ respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc pӑrinții sau 
educatorii. Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 
Evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sӑ să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. Are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de 
a le oferi copilului ceea ce este cunoscut generic drept „cei şapte ani de-acasă”.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către 
adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur 
decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate 
majoră: de noi, părinţii, depinde ca adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani 
ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un 
standard general. Ea are forma pe care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi 
lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte 
determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  
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Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. Cert este cӑ educația 
trebuie sӑ existe, doar cӑ fiecare copil are ritmul sӑu de evolutie, aṣa cӑ la 7 ani unii copii sunt de pus ȋn 
rama iar alții... mai puțin.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

 PROF. INV. PRIMAR: TOȘCU LILI 
LICEUL TEORETIC BANEASA 

CLS I B/ A-III-A 
JUD. CONSTANTA 

 
 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului.  

 Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu 
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul 
procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 
factorii educaţionali. Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care 
trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, 
părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă 
ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra 
copilului.  

 Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în 
şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. 
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 
părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului 
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), 
familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine 
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i 
copilului cele necesare studiului.  

 Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii. Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să 
ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât 
mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.  

 Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este 
vorba de interesul copilului.  

 Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori.  

 O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 
copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o 
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, 
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.  

 Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sarcină aşcolii să identifice situaţiile 
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problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pecât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. Una dintre 
cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala este orientarea 
şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli pentru copilul lor. 
Dar, de multe ori, bunaintenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin 
locde competenţă.  

 Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dragoste pe care o poartă copiilor.  
De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare. Un parteneriat familie-

şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers.  
Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul 

nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 
şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să îl sustină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze. Şcoala 
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii.  

 Se accentuează azi ideea de a sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea 
unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asuprapărinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în 
sarcinile lor educative.  

„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – 
Boutin şi During, 1994.  
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASA- IMPORTANȚA ACESTORA PENTRU 
DESTINUL FIECARUI OM 

 
 PIP TOTOIAN MONICA IULIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD 
 LOCALITATEA CIUGUD JUD. ALBA 

 
 Cei ,,șapte ani de acasă ,,și mai ales lipsa acestora, marchează destinul fiecărui om. Cunoaștem cu 

toții expresia ,,cei șapte ani de acasă,, ! 
 Cei ,,șapte ani de acasă,, ne arată mediul în care s-a dezvoltat copilul deci în educarea,, puiului de 

om,, familia, grădinița, școala și societatea sunt mijloace importante de educație.  
 Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării 

personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze 
în mod creator realizările sociale.  

Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie.  

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

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului. Așadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile 
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. 
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre 
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare 
spre bine sau spre rău.  

Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de 
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre exemplu, dacă acesta 
aude frecvent certuri în familie. De asemenea cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. Ultimii 
ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării personalității 
copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această influență este 
mai mare decât ne-am imaginat.  

Uneori, sesizezi ca adult că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente).  

 Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. 
Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri copii. Este bine de știut ca și părintele să 
știe să-și asculte copilul și se explice de fiecare dată hotărârile pe care le ia și care îl privesc pe copil. 
Aplicând aceste lecții pot fi prevenite acele conflicte de mai târziu dintre voință și autoritate, care contribuie 
la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării și supărării față de părinți și a împotrivirii lor față de orice 
autoritate.  

 În primii ani de viață, este important ca părinții să dedice copiilor cât mai mult din timpul lor, să 
vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa copilul va fi permanent supravegheat și nu va fi 
lăsat în voia lui.  

De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
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copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu.  

Alteori mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să 
stabilească limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în 
relația cu copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. 
Regulile și limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă 
adesea regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli 
însă împiedică dezvoltarea copiilor. De asemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să 
îi explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.  

 O importanță deosebită este și faptul ca părintele să se gândească serios și la alte modalități cu mult 
mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau confiscarea 
unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit oferindu-i 
recompense.  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: TRAICU STELUȚA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, CONSTANȚA 

 
 Un proverb spune :,, O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 

bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”.  
 
 Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om.  
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima 
parte a copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de 
viata ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ.  

 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 
importante de educație și instrucție.  

 Din perspectiva sociologica, familia este institutia fundamentala in toate societatile. Familia este un 
gup social relativ permanent de indivizi legati intre ei prin origine, familie sau adoptie.  

Filozoful John Locke sustine ca fiinta umana se naste "tabula rasa", fara nici o capacitate de întelegere 
si cunoastere. El afirma ca oamenii au putine limite biologice impuse, iar comportamentul si abiline, 
calitatile sunt rezultatul învatarii din cadrul procesului de socializare. Fara a diminua importanta ereditatii, 
trebuie precizat ca în viata noastra si, mai ales în primii ani de viata, contactul cu ceilalti membri ai societatii 
este vital.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul oprimeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului pânămerge la şcoală. Când spunem că un copil are 
cei 7 ani de acasă ne gândim la uncopil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se 
comportăcuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia 
către adaptarea copilului însocietate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din 
jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. "Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva 
factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se 
bazeazăfamilia şi pe care le transmite copilului.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observăreacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi 
ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, 
care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt 
întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele 
la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. Între 5 şi 7 ani, copilul 
devine tot mai independent. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi argumenteze 
punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, să vorbească 
la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii în public. 
Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în public nu 
fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.  
 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
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copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
10 reguli esentiale in educatia si cresterea copilului pana la 7 ani 
1. Invata-l sa se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
2. Stabileste si impune reguli si limite in comportamentul copilului! 
3. Comunica cat mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relatii solide intre parinti si copii; 

limiteaza timpul petrecut la televizor sau calculator si concentreaza-te in educatia lui pe arta conversatiei! 
4. Invata-l sa iubeasca lectura si cartile - incepe inca de cand e bebelus citindu-i povesti, apoi, 

treptat, lasa-l pe el sa le exploreze pana cand invata sa citeasca si sa se bucure singur de ele! 
5. Lasa-l sa se bucure de copilarie - nu incerca sa faci din el un geniu inainte de vreme; permite-i 

copilului sa socializeze, sa se distreze si relaxeze, dar mai ales sa se joace din plin.  
6. Nu abuza in niciun fel de copil - fizic, emotional, verbal etc. ; evita educatia cu "palma la fund" 

si concentreaza-te pe disciplina pozitiva! 
7. Invata-l sa isi exprime emotii si sentimente; numai asa va reusi sa rezolve conflicte pe cale 

pasnica si sa-si controleze impulsurile sau sa renunte la agresivitate.  
8. Invata-l sa spuna mereu adevarul! Si aceasta este o lectie pe care o invata cel mai bine de la tine! 

Copilul imita ceea ce vede si aude in jurul lui! 
9. Petrece cat mai mult timp cu micutul tau! Fii un parinte implicat si devotat, iar cei 7 ani de acasa 

vor oglindi efortul si calitatea timpului petrecut cu el! 
10. Iubeste-l neconditionat si arata-i zilnic asta! Iubeste-l indiferent de note, de cum arata, de 

performantele intelectuale, fizice sau de alta natura! Nu glumi pe seama lui, nu ii pune porecle si spune-i 
zilnic ca il iubesti. Demonstreaza-i acest lucru prin gesturi tandre - sarutari pe frunte, obrajori, imbratisari 
etc.  
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https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Televizorul-si-calculatorul-in-viata-copilului-a3403.html
https://www.copilul.ro/copii-6-11-ani/activitati-pentru-scoala/Cum-sa-i-faci-pe-copii-sa-citeasca-cu-placere-a5390.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Disciplina-pozitiva-a-copiilor-a7652.html
https://www.copilul.ro/copii-2-3-ani/dezvoltare/Imitatia-in-dezvoltarea-copiilor-a7222.html


Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea;- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  
 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
4. www. didactic. ro 
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PROFESIUNEA DE EDUCATOARE ÎN NOUL CONTEXT EDUCAȚIONAL  
 

PROF. INV. PRIMAR PREŞCOLAR  
TRĂISTARU MARIA  

LICEUL TEHNOLOGIC PETRE IONESCU MUSCEL 
 
Educatoarele din grădiniță fac parte din categoria acelor agenți educaționali care au fost investiți de 

societate cu menirea de a orienta procesele dezvoltării psiho-fizice a copiilor către un curs mereu ascendent, 
în scopul valorificării superioare a potențialului lor native și pentru favorizarea mai bunei integrări în 
societate a acestora. Pentru astfel de considerente ele trebuie să fie în permanent atente la transformările ce 
se produc în organismul copilului, să le surprindă specificitatea, să faciliteze manifestările favorabile sis ă 
împiedice manifestarea acțiunilor nefavorabile.  

Realizarea sarcinilor şi a obiectivelor învăţământului preşcolar depinde în mare măsură de calităţile 
şi competenţele educatorului. Prin tot ce întreprinde, prin personalitatea sa, educatorul reprezintă un model 
pentru copil, un sprijin pentru familie, învăţător, un factor de cultură în comunitate. Este dificil de redat în 
câteva fraze care sunt trăsăturile şi capacităţile ce disting un bun educator şi, chiar dacă am putea să le 
descriem, să prescriem o reţetă a „ingredientelor"; ele vor fi doar o vagă descriere ce ar putea servi drept 
ghid general de formare şi nu ca soluţie certă de realizare a imaginii calităţilor şi competenţelor.  

Cu toate acestea, în activitatea la grupă, oricine poate distinge un educator talentat, înzestrat cu 
măiestrie didactică, chiar dacă nu are o vastă experienţă în activitate.  

,, A fi educator înseamnă un risc asumat. Şi asta deoarece pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăţa 
pe alţii cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe momente de 
incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate nici cantitativ şi nici 
imediat. ” (Fulga M. ,,, Metode interactive de grup”-Ghid Metodic, Editura Arves, 2002, p. 11). Totuşi, la 
capătul acestui drum te pot aştepta multe bucurii şi satisfacţii. Clasa şcolară nu este atât un spaţiu unde, 
după un ritual academic, se tratează un subiect din programă, iar educatorul nu este doar persoana care 
propune conţinuturi, formulează sarcini şi cere anumite conduite. In clasă se învaţă mai mult decât o 
materie, se învaţă o lecţie de viaţă.  

Educatorul stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modelează 
comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi ajută să îşi găsească identitatea. 
Realizarea acestor sarcini depinde de măsura în care educatorul posedă calităţile şi competenţa necesare 
centrării cu precădere pe aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor.  

Educatoarea are ca obiectiv moral îndeplinirea misiunii educative. Ea se informează prin diverse 
canale, cele mai moderne fiind învăţarea şi comunicarea on-line, care cere o atitudine curajoasă, dar şi 
aptitudini tehnice. Platforma suport de comunicare în mediul educaţional numită şi mediul electronic 
cooperativ poate fi parcursă prin cursuri on-line de formare continuă. Comportamentul didactic presupune 
implicarea personalităţii cadrului didactic. În grădiniţă, toate acestea sunt cu atât mai importante, cu cât 
preşcolarul beneficiază numai de un singur model educativ - cel al educatoarei - spre deosebire de această 
situaţie, şcolarul are mai multe modele educative, având mai mulţi profesori, alegerea fiind determinată de 
starea afectivă pe care i-o insuflă:  

a) însuşirile biopshice constituie o condiţie sine-qua-non a îndeplinirii profesiunii didactice, starea de 
sănătate (fizică şi psihică). Disfuncţiile patologice, chiar daca nu implică pericolul contaminării copiilor, 
îngreunează actul comunicării, creează disconfort;acuitatea senzorio-perceptivă (văz, auz), motricitatea 
generală sunt implicate direct în actul comunicării, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu grupa de 
copii;capacitatea de concentrare şi atenţia distributivă este o calitate ce capătă valenţe deosebite cu cât 
vârsta copiilor este mai mică.  

b) însuşirile de personalitate sunt, de asemenea, foarte importante pentru educatoare.  
Este necesară cultură generală temeinică, cunoscută fiind dorinţa de informaţii a copilului, căreia noi 

trebuie să-i facem faţă prin explicaţii corecte şi, de cele mai. multe ori, chiar amănunţite.  
-însuşirile socio-afective: echilibrul emoţional, altruism, perseverenţă. De asemenea, firea sociabilă, 

obiectivitatea, încrederea în sine şi în ceilalţi sunt calităţi necesare în meseria de dascăl.  
O altă categorie de competenţe ce ţin de individualitatea fiecărui cadru didactic sunt cele exprimate 

prin posibilitatea de a capta rapid interesul interlocutorului, simpatia acestuia, de a crea un mediu empatic 
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ce favorizează relaţiile pozitive. Dintre factorii ce favorizează aceste însuşiri G. Ruiu (Ruiu G., ”Metode 
interactive de grup” Ghid Metodic, Editura Arves, 2002, p. 14)  

Fiecare ne putem exersa farmecul personal, această capacitate de a cuceri dragostea copiilor al căror 
suflet, atât de sensibil, nici nu aşteaptă altceva din partea noastră. De fapt, atracţia ce o vom exercita (sau 
nu) asupra copiilor, va veni şi din înfăţişarea îngrijită, din modul plăcut şi decent de a ne îmbrăca, din 
căldura vocii, din interesul ce-1 vom arăta permanent fiecărui membru al grupei de preşcolari.  

 
BIBLIOGRAFIE  
1. ALBU G., (2002) In cautarea educatiei autentice, Polirom Iasi  
2. Ezechil L., (2002) Comunicare educationala in context scolar, Bucuresti, EDP  
3. Golu, P., (1985) Invatare si dezvoltare, Bucuresti, ESE  
4. Fumarel, S., Sovar, R., Vrasmas, E., ( 1995). Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR, TRANCAU IONELA-CRISTINA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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 CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 TRANDAFIR ALEXANDRA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” VASILE ȘEICARU ” OANCEA 

 
Dezvoltarea și educația copiilor au devenit unele din prioritățile vieții părinților, balansând într-o utilă 

măsură jobul și hobby-urile. Cu toate acestea, educația primită în scoală, acasă și pe stradă reușește să le 
dezvolte doar inteligență cognitivă, nu și inteligență emotională, care este esenţială în armonioasa și 
sănătoasa dezvoltare a copiilor.  

Atât școala, cât și familia și societatea fac 3 greșeli majore, care dezechilibrează buna dezvoltare a 
copilului: neglijarea dezvoltării inteligenței emoționale încă din primii ani de şcoală, punerea accentului 
aproape în exclusivitate pe științele reale și neglijarea materiilor care au menirea de a le stimula creativitatea 
și emoțiile și, nu în ultimul rând, denaturarea conceptului de “Cei 7 ani de acasă”.  

Încă din timpul grădiniţei și al școlii primare, copiii sunt ghidați de sistemul de învăţământ exclusiv 
către partea informaţională și tehnică a lucrurilor. Această metodă dezvoltă, într-adevăr, funcțiile psihice 
sau intelectuale și cele motorii sau instinctive, însă dacă aceste funcții nu sunt bine coordonate de emoții, 
există riscul major ca acești indicatori de performanţă să acționeze în cel mai bun caz, deficitar, iar în cel 
mai rău caz, haotic, respectiv distructiv. În sistemul românesc nu este inclus, cum de altfel, este util 
viitorului adult, dezvoltarea funcțiilor emoționale, respectiv: observarea, înțelegerea, toleranţa, 
responsabilitatea proprie a stărilor sentimentale (iritarea, anxietatea, timiditatea, curajul, empatia, 
altruismul etc.  

În sistemul educațional autohton, balanța cognitiv vs. emoțional este înclinată net în favoarea 
inteligenței cognitive, dovadă fiind afluxul de materii care promovează științele reale și neglijarea materiilor 
care încurajează dezvoltarea creativităţii şi a spiritului artistic în rândul copiilor. Muzica, desenul, chiar și 
educația civică, dirigenția, religia etc. ar trebui să devină materii la fel de importante ca matematica, 
informatica, chimia sau fizica. Focusând întreagă lor educație către științe exacte existând astfel riscul de 
a-i dezvolta dizarmonios pe copii, astfel încât ajung în postura de nu ști să-și gestioneze emoțiile și, până 
la urmă, să nu știe să opereze în societatea reală, noțiunile din matematică, chimie sau alte materii 
asemănătoare. Totul se transformă într-un cerc vicios din care unui copil îi va fi foarte greu să iasă. Dincolo 
de bagajul de cunoștințe pe care vrem să le însuşească, țelul unei societăţi sănătoase este să formeze copii 
fericiți, care să se bucure de viaţă, de cele învăţate, de familie, de prieteni. Formula corectă este îmbinarea 
armonioasă dintre inteligența cognitivă și cea emoţională 

Copiii învaţă prin imitare încă de la vârste fragede. Îi observă pe adulții din jurul nostru și le imită 
gesturile, atitudinile, comportamentele. Când ei vor vedea adulți nefericiți, vor deduce faptul că acesta este 
modul corect de a trăi, iar fericirea nu este un obiectiv în viaţă. Din nefericire, noi, adulții, îi învăţăm să 
spună, prin imitare, dar fără să simtă sau să dorească, să spună “Mulţumesc” sau “Bună ziua”. Conceptul 
de “Cei 7 ani de acasă” nu mai are același înțeles ca pe vremuri, deoarece în cei 7 ani de acasă, părinţii îi 
educă în spiritul competiției cu orice preț, cu idei de genul “dacă pierzi, ești un ratat” sau “Băiatul vecinei 
a luat note mai mari ca tine”. Respectul faţă de oamenii din jur nu mai reprezintă o valoare atât de importantă 
pentru copiii noștri, deoarece noi, adulții, am încetat să le mai spunem asta. Astfel, toate sugestiile pe care 
cei mari le dau celor mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture posibilitatea copilului să se implice 
emoțional într-un anumit aspect. Astfel, crescând, adultul va avea rețineri să-și facă așa repede prieteni, să 
râdă, să se bucure ca un copil, să treacă peste probleme, să se bucure de orice moment, așa cum o făcea 
când era mic.  

Psihanalistul W. Stekel afirma că "educaţia unui copil începe în prima zi de viaţă".  
Aceasta este o regulă pe care mulţi părinţi nu o înţeleg și nu o aplică, răsfăţând sau neglijând copilul 

şi considerând că educaţia lui începe în momentul când acesta începe să vorbească şi adultul se poate face 
înţeles. PĂRINŢII sunt primii şi cei mai importanţi educatori din viaţa copilului. Deprinderile de 
comportament, atitudinea faţă de ei înşişi, faţă de ceilalţi, faţă de prieteni, faţă de muncă, formate în aceşti 
ani vor sta la baza personalităţii lui viitoare. Această perioadă este extrem de importantă deoarece studiile 
arată că în aceşti ani se formează personalitatea pe tot restul vieţii.  

Bineînțeles că educaţia nu are nimic în comun cu dresajul, cu comportamentul pe care încercăm să-l 
impunem copilului. De fapt, este vorba de respectul faţă de el însuşi pe care încercăm să îl implementăm 
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copilului şi care vine din respectul pe care adultul îl are pentru el. Această educaţie este un mod de a fi care 
inspiră copilului încredere în sine sau neîncredere, care îi dau siguranţa că orice ar face, va fi întotdeauna 
iubit, chiar dacă uneori mai este şi certat. Cu alte cuvinte, educaţia poate permite dinamismului interior al 
copilului să se exprime sau dimpotrivă, să îl paralizeze, fapt ce plaseaza educația în familie pe locul 
principal în vederea dezvoltării ulterioare a acestuia.  

 Prin urmare, „cei 7 ani de acasă” sunt temelia pe care se clădește un om, iar modul în care sunt 
crescuți și educați se va reflecta, cu siguranță, în personalitatea lor ajutându-i sau dimpotriva, constituind o 
piedica în viața acestora.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. TRANIȘAN MIREL 
 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei sapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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CLUBUL DE LECTURA – CONTINUAREA LECTURII DIN CLASA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TRÂNTOR CODRUŢA 
LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR “ LOC. AVRIG JUD. SIBIU 

 
 Aşa cum spunea J. Piaget(1979) că …punctul de plecare ale universului ştiinţei trebuie căutat în 

lumea acţiunilor şi nu al percepţiei detaşate de contextul ei practic „nici o cunoştinţă- scrie el – nu este 
efectiv datorată percepţiilor sigure, pentru încă acestea sunt totdeauna dirijate şi încadrate prin scheme de 
acţiune. Cunoştinţa provine din acţiune. ”(pag. 53). P. I. Galperin 1970) considera noţiunea drept rezultat 
al cristalizării acţiunii mintale „o idee oarecare – ca fenomen psihic- nu reprezintă altceva decât o acţiune 
obiectuală transpusă în plan mental şi apoi trecută în limbaj interior”. (pag. 14) 

 Aici fiind un punct de plecare trebuie pe viitor să privim tot ceea ce ne leagă de didactică sub aspect 
inovator. Didactica, tot ceea ce înseamnă activitatea didactică trebuie abordată prin metode active- 
participative în care elevul nu este doar receptor de informaţie, ci un subiect activ al acţiunii pe care o 
desfăşurăm. B. Skinner (1977) susţine că în şcoală nu poate fi adusă decât o mică parte din lumea reală, în 
afara şcolii poate fi explorat doar un fragment mai mare. „Cuvântul se importă uşor, dar verbalismul 
educaţiei clasice a arătat la ce primejdii duce această uşurinţă”(pag. 95) 

 În învăţământul tradiţional se găsea o disociere între teorie şi practică. Pentru a depăşi această situaţie 
şi a atinge un învăţământ modern, teoria trebuie apropiată mai mult de viaţă. Teoria şi cultura trebuie să 
aibă o tentă aplicativă. Aici putem aborda nu doar teoria legată de partea disciplinelor fixe, dar şi în cadrul 
literaturii. Dacă o poezie a lui Eminescu va putea fi reactualizată în clipa şi momentul potrivit al vieţii sau 
pentru a demonstra ataşamentul patriotic, atunci putem vorbi de un Eminescu operator. Dacă Eminescu va 
fi doar reprodus la bacalaureat şi apoi uitat tot restul vieţii atunci materialul poetic” îşi va pierde valoarea 
operatoare” – spunea M. Maliţa în 1971, pag. 73-74.  

 În învăţământul primar în care îmi desfăşor activitatea a forma deprinderea de a citi este una din 
competenţele de bază urmărite pe parcursul ciclului primar. Elevii de azi, spun mulţi dintre noi, nu mai sunt 
atraşi de Eminescu sau Rebreanu, acasă puţini dintre ei mai citesc sau sunt ghidaţi să citească de către 
familie. Totul depinde de mediul în care abordezi şi aplici baza teoretică din operele literare a acestor 
scriitori.  

 Am desfăşurat la nivel de clasă, apoi la nivel de ciclul primar, pe parcursul mai multor ani un aşa 
numnit „Club de lectură”, în perioada 2015- 2018. Interesant a fost că la început clubul avea circa 15 
membri şi aceştia veneau nu din plăcere ci ca s facă prezenţa, puţini dintre ei erau fascinaţi de lectură. În 
momentul în care am scos elevul din banca rigidă şi am început să citim stând pe jos, unul lângă celălalt, 
în locaţii diferite, pe bancă în curtea şcolii, în locaţia CDI (centru documentare şi informare) sau chiar în 
sala de clasă, holul şcolii, în momentul în care acelaşi exemplar de carte stătea în mâna mai multor elevi 
sau circula de la unul la altul, interpretarea a devenit o joacă şi rolul cititorului un personaj al lecturii, 
cititorul devenea de la o întâlnire la alta un mic actor care avea libertatea de a improviza pe moment ceea 
ce citea, aşa cum simţea, astfel încât numărul membrilor din club a început să crească chiar ajungând într-
un an la aproximativ 100. Lectura propusă în cadrul orelor, de doamna învăţătoare la ora de literatură a 
devenit lectură de pălcere şi relaxare. Din lectura statică în bancă am transformat totul în lectură activă. 
Chiar unele întâlniri erau invitaţi şi familia, moment în care elevul îşi atingea punctele de actorie la maxim, 
părinţii fiind mândri că copilul în sfârşit citeşte de plăcere. Întrunirile bilunare ale clubului permiteau 
elevilor să preia frâiele activităţii şi să devină participanţi direcţi la lectură.  

 Interesant este ce mult le place elevilor să devină „vioara întâi” la activitate. Consider că cei care 
trebuie să schimbe ceva suntem noi dascăli, trebuie să fim deschişi spre inovativ, dar şi deschişi spre a lua 
elevul drept un interlocutor egal în discuţie. De aceea suntem pedagogi şi psihologi, putând astfel să 
manevrăm activitatea didactică pentru a atrage cu uşurinţă obiectivele pe care le propunem. Momentul în 
care elevul te priveşte zâmbind, atunci ai câştigat ca dascăl în lupta cu necunoscutele taine ale teoriei ce 
trebuie aplicate şi înţelese statornic.  

 Privind psihogenetic, logica celui care predă nu este aceiaşi cu logica celui care citeşte. Însă demersul 
didactic trebuie astfel ghidat de profesor încât elevul să devină un participant activ. Ce frumos este când... 
peste ani, la întâlnirea cu elevii deveniţi adulţi, aceştia îşi reamintesc despre activităţi ca şi când ieri ar fi 
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fost elevi. Asta înseamnă că am atins valori operatoare a noţiunilor predate şi trăinicia acestora este 
operaţională şi după ani.  
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ EDIȚIA 2020 
 

TRAXLER IONELA ILEANA 
 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi 
pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg 
„de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti 
factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la 
lumea din jur.  

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Ideea de bază este că normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul 
deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament 
conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament 
social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele 
deja deprinse din familie.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

- Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

- Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

- Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

- Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

- Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

- Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

- Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni.  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială.  
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Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. TRIF ANCA LUMINIȚA 
GRADINIȚA CU P. P. ”PRICHINDEL” JIBOU, JUD. SALAJ 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Una din competenţele parentale importante 
pentru fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii 
pe care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Spirala relaţionară care se ţese în jurul 
copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, 
este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale 
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine.  

Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme 
şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. Tot timpul familia 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica 
sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul 
familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  
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După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE –CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 EDITIA 2020 

 
PROF. INV. PRESCOLAR TRIFU GH VERONICA ADELA  

G. P. N. GLODEANU SĂRAT  
JUD. BUZĂU 

 
 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ se referă la educaţia de care au parte în familie cei mici in primii 

ani de viaţă şi care defineşte în bună măsură viitorul adult.... Fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune 
amprenta asupra dezvoltării sale din toate punctele de vedere. Această dezvoltare a copilului depinde de 
mediul familial şi de cei cu care intră în contact de-a lungul acestor ani. Încă de la naştere copilul plânge 
dar plansul lui e diferit in funcţie de nevoile lui. Mama, căci ea este cea care este mai mult în prejma lui 
trebuie să-i înţelea-gă fiecare nevoie – plânsul este forma lui de comunicare la acea vârstă. Dar ca să inţelea-
gă, mama trebuie să stea cat mai mult cu bebeluşul şi să-i vorbească încet mângaindu-l. Dacă copilul nu 
este înţeles încep ţipetele iar mama întră in alertă fără să-i satisfacă ne-voile. Cu cat nevoile nu sunt 
satisfăcute cu atât relatia dintre cei doi se deteriorizează şi apar frustrările. Nevoile lui sunt de a fi hrănit, 
de a sta uneori în braţe pentru că aşa se simte el în siguranţă si nu numai, ci şi de a explora mai uşor mediul 
în care trăieşte. Astfel nu trebuie să le trateze cu indiferenţă ci să încerce să i le satisfacă  

 Treptat ce copilul înaintează in vârstă curiozitatea lui e din ce în ce mai mare iar explo-rarea este 
modul lui de a se manifesta. Adulţii din jurul lui trebuie să-l lase, fără să ţipe la el, dar în acelaşi timp să-i 
explice cu calm tot ce el descoperă in acţiunea lui. Dacă mama este la bucătărie şi face mâncare copilul 
poate fi luat lângă ea şi aşezat într-un scăunel înalt cat să ajungă si el la blat iar cu ustensile pentru copii 
poate să toace alături un fir de ceapa verde, un morcov fiert, o bucată de dovlecel, verdeaţă. În felul acesta 
copilul poate să înveţe legumele, importanţa acestora dar în acelaşi timp se implică în treburile gospo-
dăreşti. Orice activitate desfăşurată alături de adulţi şi explicarea acţiunilor făcute îl ajută pe copil să se 
dezvolte cat mai armonios. Cel mai bine e să-l laşi pe el, acolo unde se poate, să exploreze singur căci in 
felul acesta îi dispare curiozitatea şi nu va mai fi atras de lucrul acela.  

 Adulţii trebuie să se coboare la nivelul copiilor şi să intre în jocul lor (jocul fiind activi-tatea de bază 
a copilului la această vârstă ). În timpul jocului adultul trebuie să verbalizeze orice acţiune dar în acelaşi 
timp să încurajeze copilul să intre în joc şi să vorbească pe limba lor ceea ce fac. Sarcina adultului este de 
a pronunţa imediat corect pentru a-l ajuta să progreseze din punct de vedere al limbajului. Atunci când se 
insistă prea mult pe pro-nunţie copilul poate face crize şi să refuze. De aceea totul trebuie să se facă treptat 
şi fără prea multe insistenţe gestionând situaţia cu mult tact. .  

 Tot prin joc pot fi familiarizaţi cu regulile de comportare civilizată. Atunci când încearcă să lovească 
sau să urle, când vrea ceva, părintele trebuie să gestioneze cu calm situaţia şi să-i explice că nu va rezolva 
nimic prin crizele de personalitate pe care le face ci mai mult va înrăutăţi situaţia Cel mai bine ar fi să 
exprime calm prin cuvinte ceea ce doreşte. şi că in viaţă sunt şi unele limite peste care nu pot trece pentru 
binele lui. Dacă e lăsat în pace copilul se va manifesta ca un copil răsfăţat şi se va integra mai greu în 
colectivitate.  

 Extrem de important pentru dezvoltarea intelectuală şi socială este jocul de rol desfă-şurat atât în 
familie cât şi în grădiniţă. Regulile jocului îl va ajuta pe copil să înţeleagă mai bine regulile de comportare 
civilizată..  

În urma studiului de caz am ajuns la concluzia că un copil bine crescut trebuie să înveţe de la părinţi 
sau educatoare, pană merg la şcoală, următoarele reguli: să salute la început prin fluturarea mâinii apoi 
spunând„bună ziua”; să răspundă la întrebările primite;să aş-tepte rândul fără să întrerupă pe cel care 
vorbeşte;să respecte partenerii de joacă;să înţeleagă şi să respecte regulile jocului specifice vârstei lui ;să 
cunoască şi să aplice regu-lile nescrise ale lumii în care trăim ;să spună„te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere 
;să nu încalce drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor; să nu facă zgomot în ora de linişte; să respecte 
simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă ei ;să folosească corect tacâmurile;să respecte 
mesenii şi pe cei care servesc la masă ;să folosească când greşesc formula magică „Îmi pare rău” 
recunoscându-şi greşelile (nefiind semn de slăbiciune ci respect şi demnitate )numai dacă o folosesc adulţii 
din jurul lor ; să fie toleranţi ;să asculte pe cineva când ii vorbeşte ; să nu vorbească cu gura plină; să se 
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spele pe mâini după ce a fost la toaletă... sau când vine de undeva ;să spună adevărul ;să nu fie agresivi;să 
spună bună ziua/la revedere;să îşi asume responsabilitatea pentru ceea ce fac;să respecte pe cei din jur;să 
nu scuipe pe strada; să nu vorbească urât;să nu se întindă pe masă când mănâncă;să nu se urce cu picioarele 
încălţate in pat;să respecte proprietatea personală si a celorlalţi (să nu strice/distruge); să se spele pe dinţi 
seara şi dimineaţa;să nu se scobească in dinţişori sau în alte parţi... când vorbeşte cu cineva sau în public 
;să nu fie obraznic dar să spună ceea ce simte;să ştie să câştige dar şi să piardă cu eleganţă fără să-i jignească 
pe cei din jur.  

 Toate acestea de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţă, încercări, eşecuri şi reuşite. Uneori pot 
fi devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copi-lului nostru şi ni se pare că totul e 
în zadar. Perseverenţa şi exemplul personal, eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-
aşteptate. Lucrurile astea se învaţă mai mult prin copierea părinţilor si a altor educatori, decât din poveşti. 
Aşa că părinţii ar trebui să fie un exemplu pentru cei mici. De asemenea, independenta celor mici să fie 
stimulată, pentru că dacă altcineva ia deciziile în locul lor, copiii vor tinde spre una din cele două extreme, 
ori vor încerca totul, ca sa-şi afirme independenţa, ori vor evita totul, dintr-un exces de prudenţă. Dar daca 
sunt obişnuiţi de mici sa înfrunte situaţii si să facă alegeri singuri atunci le va fi mult mai uşor să ia hotărâri 
in ceea ce-i priveşte.  

,,Dacă cei şapte ani de acasă sunt compromişi, drumurile vieţii vor avea numai bolovani şi pietriş. ”
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EDUCAȚIA ȘI CREȘTEREA COPILULUI PÂNĂ LA 7 ANI 
 

PROF. TRIȘCAȘ NICOLAE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLODEANU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU 

 
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun 

exemplu la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-
cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile 
cu ceilalți.  

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înțelegerea 

normelor morale, manierele, recunoașterea greșelilor, etc.  
La baza expresiei ,,cei șapte ani de-acasă” stă ideea: normele de conduită se învaţă din familie. Acest 

mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât 
printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia 
normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să 
confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Structura însăși a familiei normale raspunde mai bine ca oricare alta trebuințelor afective ale 
copilului: în cadrul căminului natural acesta găsește terenul prielnic înfloririi personalității sale, teren mai 
mult ori mai puțin favorabil, după caz.  

Pe lângă trebuințele pasiv-receptive ale copilului, el are și nevoi active: trebuie să se miște, să 
acționeze, să facă experiențe care-l pot pune în situații primejdioase. Pentru a-și duce la bun sfârșit 

experiențele, trebuie să le facă la adăpost de reacțiile prea brutale ale lumii exterioare. mediul familial 
pare a fi anume făcut pentru a reduce primele șocuri, iar educația pe care o dă urmărește, în parte, să se 
interpună între experimentator și răspunsurile pe care îndrăzneala sa le poate declanșa. Adeseori părinții, în 
loc să-l pună pe copil în situația de a lua contact cu realitatea, înalță un ecran ocrotitor care izbutește să i-o 
ascundă cu totul. Experiențele copilului sunt astfel falsificate, deaorece familia, prin exces de zel, și-a 
depășit menirea. Aceste experiențe ale copilului se desfășoară atât în domeniul material cât și în cel social 
și emoțional. Familia este, sau s-ar cuveni să fie, lumea din care știi că nu poți fi dat afară și de către care 
ești sigur că nu poți fi dezis. Copilul are nevoie de aceste certitudini liniștitoare. Ca să se lanseze cu forță îi 
trebuie întotdeauna o trambulină trainică.  

Din nefericire, adăpostul se destramă câteodată. Când se distruge căminul, însăși personalitatea 
copilului amenință să fie nimicită odată cu el. Analizarea în adâncime a tulburărilor nervoase, psihice și 
caracteriale, ale unui tânăr pune foarte des în evidență rolul deținut de lipsa de siguranță familială pe plan 
moral mai mult decât pe plan material. Sănătatea, echilibrul psihic depind într-o largă măsură de felul în 
care mediul familial își îndeplinește rolul față de copil. Procesul însușirii regulilor și normelor comportării 
morale este deosebit de complex. Aceste reguli și norme sunt transmise generației tinere în primii șapte ani 
de viață de către membrii familiei.  

Modul de comportare al părinților, modelele, exemplele oferite de către aceștia, joacă un rol deosebit 
asupra formării comportamentului copiilor. Personalitatea nu adoptă o poziție pasivă față de aceste influențe 
exterioare, dimpotrivă, participă activ la preluarea acestor norme și reguli.  

Modul cum copiii privesc și interpretează lumea din jurul lor, felul cum acționează, valorile lor și 
sentimentul propriei stime încep cu experiențele zilnice din familie. Când baza autorității e deținută de 
părinți, copiii învață să se descurce în viață pornind de la o temelie călăuzitoare. Odată ce sunt în siguranță 
și sprijiniți acasă, pot comunica și experimenta singuri viața din afara familiei. Copiii își dezvoltă deprinderi 
competente de viață când părinții sunt uniți, stabilesc reguli, definesc consecințe și poartă responsabilitatea.  

Cunoașterea de către părinți a sensurilor și semnificațiilor diferitelor devieri de conduită ale copiilor 
este foarte importantă pentru a realiza prevenirea apariției lor sau pentru corectarea acestora. Părinții trebuie 
să fie conștienți că fiecare copil este ca un burete, absoarbe tot ceea ce facem, tot ceea ce spunem, învață în 
fiecare clipă de la noi, învață ceea ce trăiește: dacă trăiește în ostilitate, copilul învață să fie agresiv; dacă 
trăiește înconjurat de ridicol, copilul învață să fie timid; dacă trăiește în încurajare, copilul învață să fie 
încrezător; dacă trăiește în laudă, copilul învață prețuirea; dacă trăiește împărțind cu ceilalți, copilul învață 

2580

 



generozitatea; dacă trăiește în corectitudine, copilul învață să fie drept; dacă trăiește în prietenie, copilul 
învață că este plăcut să trăiești în lume.  

 
10 reguli esențiale în educația și creșterea copilului până la 7 ani: 
1. Invață-l să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
2. Stabilește și impune reguli și limite în comportamentul copilului! 
3. Comunică cât mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii; 

limitează timpul petrecut la televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 
4. Invață-l să iubeasca lectura și cărțile - începe înca de când e bebeluș citindu-i povești, apoi, treptat, 

lasă-l pe el să le exploreze până când învață să citească și să se bucure singur de ele! 
5. Lasă-l să se bucure de copilarie - nu încerca să faci din el un geniu înainte de vreme; permite-i 

copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin.  
6. Nu abuza în niciun fel de copil - fizic, emoțional, verbal etc. ; evită educația cu „palma la fund” și 

concentrează-te pe disciplina pozitivă! 
7. Invață-l să își exprime emoții și sentimente; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale pașnică 

și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate.  
8. Invață-l să spună mereu adevarul! Și aceasta este o lecție pe care o învață cel mai bine de la tine! 

Copilul imită ceea ce vede și aude în jurul lui! 
9. Petrece cît mai mult timp cu micuțul tău! Fii un parinte implicat și devotat, iar cei 7 ani de acasă 

vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el! 
10. Iubește-l necondiționat și arată-i zilnic asta! Iubește-l indiferent de note, de cum arată, de 

performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! Nu glumi pe seama lui, nu ii pune porecle și spune-i 
zilnic că il iubești. Demonstrează-i acest lucru prin gesturi tandre - sarutări pe frunte, obrajori, îmbrațișări 
etc.  

 
Bibliografie: 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE  
IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
PROF. TROFIN DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ 
 
Trăim într-o perioada marcată de schimbări rapide şi evidente în plan social şi economic; toţi suntem 

puşi în faţa provocărilor de a ne adapta unei lumi care nu mai este la fel de sigură şi predictibilă cum a fost 
până acum, motiv pentru care se impune o trecere, o comutare de pe latura informativă a procesului educativ 
spre cea formativă.  

 Se resimte tot mai acut nevoia unor servicii speciale, activitãţi de prevenţie sau terapie în care se 
specifică obiective cu finalitate adaptativă de naturã familialã, şcolară, socială, vocaţională. Ele sunt pe 
deplin compatibile cu interesele formative ale procesului educaţional.  

 Copiii au mare nevoie de părinţi, fără să-și dea seama de acest lucru. Personalitatea lor fragedă 
poate fi modelată discret, cu mult tact și mai ales cu argumentele cele mai raţionale de care dispunem. 
Orice amestec brutal în sufletul copilului îi creează resentimente și-l îndepărtează de părinţi sau de 
educator. Noi, cadrele didactice, nu putem rămâne indiferenţi la dramele copiilor cu părinţi 
conservatori, părinţi „de duminica”, părinţi „de concediu” sau dimpotrivă, părinţi care trudesc, se 
luptă cu greutăţile vieţii să-și educe copiii, părinţi educaţi sau părinţi care încearcă să se autoeduce.  

 Cunoașterea copilului este o necesitate, părintele are obligaţia să cunoască temperamentul copilului, 
pentru că educaţia trebuie individualizată în funcţie de temperamentul și reactivitatea lui. În perioada 
copilăriei, temperamentul se află în forma lui nativă, dar treptat se modelează, pe măsură ce educaţia din 
familie și școală își spune cuvântul. Din experienţa la catedră am constatat că educaţia realizată în grădiniță 
nu este solidă dacă copilul nu are „cei șapte ani de acasă”, ceea ce relevă că în familie trebuie să se pună 
bazele unei educaţii sănătoase pentru viaţă. Este important ca părintele să știe că mediul de viaţă și educaţia 
sunt factori esenţiali în dezvoltarea copilului. În orice familie, copiii au nevoie de multă iubire, grijă și 
atenţie. Ei se simt iubiţi și în siguranţă când sunt ascultaţi fără să fie certaţi. Dacă „li se tot face morală și 
nu vor fi ascultaţi, ei vor începe să-și ascundă sentimentele, nevoia de comunicare fiind strâns legată de 
nevoia de dragoste.  

 Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel el putându-se afirma. O educaţie sănătoasă îl 
face pe copil să devină deschis la nou, creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant și tolerant, responsabil, 
competent, demn, împlinit și fericit. Credem că putem ajunge la aceste finalităţi prin educarea integrată, 
parteneriat educaţional, motivare individualizată și pregătirea continuă a elevului pentru viaţă. Părinţii 
trebuie conștientizaţi că singura investiţie de valoare, niciodată falimentară pe care familia o poate face 
pentru copil este investiţia pentru mintea și sufletul acestuia. Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne 
gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului 
copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil 
bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta 
lui şi cu adulţii.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei șapte de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului.  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
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sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului 
ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla 
dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă 
mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În 
acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii 
greşesc uneori, darămite copiii.  

 Părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii șapte ani de viață, când le transmit celor 
mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, acolo unde își vor 
asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le transmitem micuților învățămintele pe care le 
considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de respect la rândul său.  

Ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani de-acasă”. Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere 
sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă 
şi abia apoi la şcoală. Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu cei 
din jur, ceilalţi vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.  

 Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, 
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei 
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit 
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să 
descopere lumea.  

 Omul va avea un comportament natural și agreabil, adică o purtare civilizată numai respectând nişte 
reguli care s-au impus şi s-au codificat de-a lungul timpului. Pornind de la principiul că fiecare dintre noi 
este unic şi de neînlocuit, putem afirma că orice om are dreptul de a fi respectat dar de acelaşi respect 
trebuie să se bucure şi cei din jur. Cei șapre ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care parinții o 
oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite 
în primii șapte ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

 Încă mai credem că “cei șapte ani de acasă” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți 
închinate binelui, frumosului și adevarului pentru noile generații care vor veni, pentru că Pământul, nu-i 
așa, are nevoie să fie locuit de către oameni împăciuitori, care gândesc și acționează frumos 
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COPILUL ȘI UNIVERSUL FAMILIAL 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TROFOR ALINA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DOMNIȚA MARIA” BACĂU 

 
 Înainte de a pune mâna pe abecedar și de a dezlega marea taină a lui ,,unu plus unu”, prima școală 

pe care o frecventăm, fără absențe, este cea de acasă. Înainte de a înțelege ce e viața, trăim viața așa cum o 
învățăm, în familie. Lecția este de neșters și se imprimă în sufletele noastre pentru tot restul spațiului și 
existenței noastre. deseori, ne-am întrebat: ,,cum poate deveni familia o școală a vieții?”. Fiecare caută câte 
un răspuns. Unii consideră familia ca fiind legată de cel mai natural sentiment – dragostea. Dar rezolvările 
nu țin întotdeauna de sentimente, ci și de înțelepciune. Alții consideră familia ca fiind cel mai important 
microgrup care îndeplinește calitatea de subsistem al vieții omului. Mai târziu, familia se emancipează de 
rolul său pu biologic, adăugându-și, treptat, răspunderi educaționale diverse – dezvoltarea competențelor și 
a responsabilităților civice. Dar care este răspunsul corect? Este necesar să înțelegem că înt-o societate atât 
de dinamică, cum este societatea noastră acum, nu pot fi conservate modele ale educației și de conviețuire. 
Creșterea și educația copiilor este mult modificată astăzi. Ritmul cotidian alert face ca majoritatea să-și 
pună speranțele în sistemul de educație – care este cu totul reînnoit față de trecut – oferind alternativele 
educaționale cum sunt: Step By Step, Waldorf, Jena, etc. Astfel familia contribuie, ca parte, într-un sistem 
mai larg de instrucție și educație.  

 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea 
caracterului psihosocial. Familia este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copolului și de 
protecția acestuia, exercitând o influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viața în profilul moral-spiritual al acestuia.  

 Când vorbim de cei 7 ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți, la 
formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală. Când spunem că un copil are 
cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, care se comportă cuviincios cu cei 
de vârsta lui și cu adulții.  

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

 Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate cât și indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, pecum și climatul 
socio-afectiv, în care se exercită influențele educaționale, reprezintă primul model social cu o influență 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și 
relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale.  

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorința sa de participare la viața 
socială, culturală și politică a țării sale. În familie se formează primele deprinderi de viață sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală și colectivă și de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societății, constituind bagajul educativ al ,,celor 7 ani de acasă”. Viața copilului 
acasă, alături de părinții săi, toate activitățile care se desfășoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilități ce contribuie la autonomia copilului, conviețuirea socială, sănătatea, igiena și protecția lui. Tot în 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitațiilor, comparațiilor și își 
însușește modele la care se poate referi în mod constant în devenirea ca adult.  

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

 După ce ajunge la vârsta preșcolară educația copilului se împarte între familie, dascălii și pedagogii 
din școală; cei din urmă vor fi chemați să șlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile di 
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procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă și să-l ajute pe copil în înțelegerea și 
lămurirea unor probleme.  

 ,,Cei 7 ani de acasă” își pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu și anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădește o ființă cu diverse aptitudini 
și preferințe, cu un comportament normal sau deviant. Așa cum ne creștem și ne educăm copiii, așa cum ne 
comportăm noi, așa vor trăi și se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc și se formează în viață într-un univers 
pe care-l creează părinții.  
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STIMULAREA CREATIVITATII ELEVILOR  
IN ORELE DE MATEMATICA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ECATERINA TRUICĂ  

LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” CRAIOVA 
 
Progresul omenirii nu este posibil fărăactivitatea creatoare a oamenilor. De aceea, dezvoltarea 

spiritului creator la elevi a devent o preocupare esențială a școlii. Matematica este cea care contribuie, în 
mare măsură, la dezvoltarea gândirii logice, creatoare, a spiritului de receptivitatea, a raționamentului 

 „A-i pune elevului probleme de gândire, dar mai ales, a-l pregăti să-și pună singur întrebări, este mult 
mai important decât a-l conduce spre rezolvarea acestor modalități stereotipice învățate” (Eugen Rusu, 
1969, p192) 

 Termenul de „creativitate” își are originea în cuvântul latin creare, care înseamnă a zămisli, a făuri, 
a naște.  

 Psihologii admit astăzi în mod unanim faptul că fenomenul creativității nu este apanajul exclusiv al 
unei minorități. El este o caracteristică general-umană, deoarece fiecare individ posedă însușiri care îi vor 
permite acte creative, dar la niveluri diferite de realizare. În ultimele decenii, cercetarea psihologică a 
creativității și-a concentrat atenția asupra studiului căilor și a condițiilor de dezvoltare a capacității cratoare. 
Mai mult chiar, au fost deschise cursuri de creativitate sau „școli de inventică”.  

 În acest context, sarcina de bază a educației este dezvoltarea și structurarea forțelor creative existente 
în fiecare individ, în așa fel încât activitatea individuală să devină în mod firesc și o activitate creativă. 
Problema fundamentală a profesorilor este: „Ce se poate face pentru stimularea creativității elevilor?„ ori 
„Care sunt coordonatele unei educații în vederea obținerii creativității?” este absolut sigur, așa cum neatrage 
atenția A. D. More, că „nu va exista vreodată un ghid al creativității astfel alcătuit și indexat încât să-l 
putem deschide la un anumit capitol pentru a ști ce avem de făcut sau de gândit în etapa următoare. Există 
totuși anumite metode și principii călăuzitoare cu caracter general, cese pot aplica în majoritatea 
problemelor legate de creativitate ” (More, 1975, p. 158) 

 Profesorii pot face foarte mult pentru stimularea creativității elevilor, cercetărilepe această temă au 
arătat că atitudinea pozitivă a profesorului fațăde creativitate este unul dintre cei mai importanți factori care 
facilitează creativitatea. Condiția primă a dezvoltării creativității elevului este ca profesorul să știe ce 
înseamnă a fi creativ, să aibă cunoștințe de bază despre creativitate, despre psihologia creativității, despre 
posibilitățile de dezvoltare a acesteia în procesul de învățământ. Altfel, el nu poate încuraja ce nu înțelege 
sau despre care nu știe mare lucru. Este, de asemenea, necesară respectarea personalității creatoare a 
elevului. Acest lucru nu este ușor dacă ne gândim la faptul căelevii creativi pun întrebări incomode, oferă 
soluții inedite de rezvolvare a problemelor, nerespectând procedeele stereotipe, sunt de o curiozitate uneori 
supărătoare și sunt nonconformiști. Din păcate, sistemul educațional nu numai că nu încurajează, ci inhibă 
creativitatea elevilor, prin cultivarea unui comportament conformist. Într-o cercetare realizată de A. 
Eriksson, profesorii suedezi i-au caracteruizat pe elevii creativi ca pe niște indivizi enervanți, doritori de a 
face totul altfel, care tulbură liniștea clasei, egocentrici și egoiști, care vin cu idei ciudate, nedisciplinați și 
neobedienți. Profesorii tind să aprecieze mai mult elevii disciplinați, care își îndeplinesc sarcina fără să 
comenteze și sunt dispuși săaccepte judecata profesorului sau pe cea a majorității.  

 Este foarte important ca profesorul să nu reprime manifestările elevilor creativi, să încurajeze libera 
exprimare a opiniilor (chiar dacă acestea sunt contrare opiniilor sale) să stimulezeimaginația sau soluțiile 
mai deosebite. Elevii trebuie să-și poată manifesta liber curiozitatea și spontaneitatea.  

 O altă sarcină a profesorului este întreținerea unei atmosfere permisive, a unor relații care să nu 
exagereze nici prin autoritarism, nici prin laisser-faire. Mulți pedagogi și psihologi susțin că factorul 
esențial pentru stimularea spiritului creator al elevului este relația profesor-elev, atitudinea profesorului în 
clasă și în afara clasei.  

 În egală măsură, și profesorul trebuie să învețe să fie creativ în activitatea didactică. Dacă profesorul 
nu face el însuși dovada creativității, îi va fi foarte dificil să dezvolte această caracteristică la elevi. În 
activitatea de predare-învățare, profesorul creativ folosește strategii menite să cultive flexibilitatea 
intelectuală. Elevul este pus abordeze o problemă din unghiuri de vedere diferite, să o interpreteze, să 
elaboreze o ipoteză explicativă pe care să o verifice, să caute independent o soluție. Orientând activitatea 
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elevilor, profesorul îi încurajează să descopere cunoștințe, să rezolve probleme, dar și să formulezze ei 
înșiși probleme. Învățarea pe bază de probleme, învățarea prin descoperire sau învățarea prin descoperire 
dirijată reprezintă forme ale unei învățări de tip euristic prin care profesorul stimulează creativitatea 
elevilor. De multe ori, din lipsă de timp, profesorul indică elevilor modul de rezolvare al problemelor, 
răpindu-le astfel posibilitatea dea găsi singuri diverse căi de singuri diverse căi de soluționare a acestora. 
Elevii trebuie îndrumați să dobândească o gândire independentă, să manifeste toleranță față de ideile noi, 
să acționeze liber și să utilizezeocritică de tip constructiv. Acest tip de învățare nu numai că duce la formarea 
unui stil creativ de rezolvare a problemelor, dar are efecte și asupra dezvoltării personalității elevilor. 
Elevulse obișnuiește să abordeze fără teamă promele, să le analizeze și să lerezolve. Este stimulat să devină 
curios și deschis, să îndeplinescă cu plăcere sarcinile, învață să-și cunoască propriile capacități și să le 
compare cu ale celorlalți colegi din clasă, capătă încredee în forțele proprii, comunică mai ușor ci ceilalți, 
își exprimăopiniile cu mai mult curaj.  

 Preocuparea pentru dezvoltarea spiritului creativ a condus la elaborarea unor metode și procedee 
specifice de stimulare a creativității. Una dintre aceste metode este „ rezolvarea creativă a problemelor”. 
Explicarea gândiriicreative in termenii strategiilor de rezolvare a problemelor nu este o interpretare nouă, 
ea fiind temăde cercetare pentru mulți psihologi.  

 Programele consacrate însușirilor strategiilor și tehnicilor de rezolvare creativă a problemelor pleacă 
de la ideea că găsirea soluțiilor nu este o incercare oarbă, ci e nevoie de o focalizare a atenției asupra 
diferitelor atape ale activității de rezolvare a problemelor pentru a se ajunge la o soluție optimă. Fiecare 
individ poate fi antrenat în direcția dezvoltării unei atitudini deschise față de situațiile cu care se confruntă, 
a căutării și analizării cât mai multor soluții alternative și a descoperirii posibilităților de a aplica soluția. 
Faptul că se poate realiza un antrenament al comportamentului creativ poate fi deosebit de important pentru 
practica educațională.  

 Modele de rezolvare creativă a problemelor, propuse de diverși autori, fac referire, în esență, la 
aceleași etape ce trebuie parcurse pentru rezolvarea problemelor: adunarea faptelor, definirea punctelorde 
vedere asupra problemei, generarea ideilor, stabilirea criteriilor, căutarea căilor de implementare a 
soluțiilor. În descrierea lui Sidney Parnes procesul de rezolvare creativă a problemelor parcurge 6 etape: 

1. Identificarea situației problematice, a provocărilor, a posibilitățilorși a oportunităților.  
2. Colectarea datelor e o etapă în care participanții identifică și adună informațiile necesare, 

elaborând un tablou cât mai clar întregii situații.  
3. Formularea problemei este, probabil, etapa cea mai dificilă a procesului de rezolvare creativă a 

problemelor. Lucrul acesta arputea fi realizat prin segmentarea problemei de rezolvat în subprobleme, 
fiecare începând cu întrebarea „În ce mod s-ar putea.... „ sau extinderea prolemei, încadrarea ei într-o 
chestiune mai generală, ce poate determina o nouă perspectivă asupra modalităților de soluționare. Este 
recomandat ca, spre sfârșitul acestei etape, atenția să se concentreze asupra ideii care intrigă cel mai mult, 
pentru a mării posibilitatea ca elevii să găsească soluții nonconvenționale.  

4. Descoperirea ideii este etapade generare a cât mai multor idei pentru soluționarea problemei. E 
important ca elevii să producă o cât mai mare cantitate de idei, să combine, să rearanjeze ideile într-un alt 
mod, fără teamă că vor fi judecați. Ceea ce contează cu adevărat este ca elevii să-și etindă limitele gândirii.  

5. Stabilirea soluției presupune, de fapt, stabilirea criteriilor pentru evaluarea soluțiilor obținute.  
6. Realizarea ideilor este etapa în care soluțiile obținute trebuie puse în practică. Rezultatul acestei 

faze este un plan deacțiune.  
 Rezolvarea creativă a problemelor reprezintă o tehnică, un mod de lucru ce poate fi exersat în clasă 

și poate fi înușit cu ușurință de către elevi. Eperiența confruntării cu o varietate de probleme și exersarea 
procedurilor de rezolvare pot contribui la dezvoltarea unui mod de gândire, a unor atitudini creative, 
aspiritului critic, și, de ce nu, a unui mod de viață cognitiv.  
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 ROLUL PARTENERIATULUI GRĂDINIŢĂ – FAMILIE  
 

PROF. INV. PRESCOLAR TUCUSILA RAMONA 
GPP „ALBA-CA ZAPADA” / STRUCTURA GPN NR. 11  

 
În actul de educare a copilului preşcolar, o componentă importantă constituie procesul informativ-

educativ la care contribuie familia şi grădiniţa.  
Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind modelul pe 

care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face pregătirea pentru viaţă. Contribuţia familiei este 
cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce etapele de creştere înaintează pe treptele 
superioare ontogenezei.  

Familia oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează 
pentru viaţă. Aceasta reprezintă primul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. 
Are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii 
ce stau la baza structurării personalităţii individului. În relaţiile sale cu mama, cu tata şi cu fraţii, copilul se 
integrează în relaţiile sociale, se apropie de societate, îşi cunoaşte valorile şi începe să-şi formeze imaginea 
de sine.  

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe 
copii. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, ordinea, răbdarea etc.  

În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple 
de comportamente în diferite contexte.  

Grădiniţei îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia iar acest rol derivă din faptul că este un 
serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor.  

 Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc prin 
schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel, educatoarea poate 
ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturile cu copilul său, să prevină 
îndepărtarea lui sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative. Complexitatea problemelor lumii 
contemporane cere deschiderea şi flexibilizarea raporturilor în parteneriatul educaţional. Implicarea, ca 
agenţi ai educaţiei, a diferitelor instituţii şi persoane din comunitate dezvoltă în prezent o imagine complexă 
şi dinamică a influenţelor educaţionale. Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a 
asigura părinţilor asistenţă de specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în 
sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării 
copiilor.  

Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub forma unui 
sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Pentru aceasta, este nevoie de un 
schimb permanent de informaţii, de completare şi valorificare a influenţelor dirijate spre micul învăţăcel.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR ÎNV PRIMAR: TUDOR ANDREEA COSMINA  
ŞCOALA GIM. NR. 126  

 
Când discutăm despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi la comportamentul copilului până merge la şcoală. Spunem că un copil are cei 
7 ani de acasă când este un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se 
comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. Tot în familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

GPN”CAMPIONII”- MIOVENI 
PROF. INV. PRESCOLAR – TUDOR ELENA-CRISTINA 

 
 Valeria Mahok susține că Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul 

părinților. Și este foarte adevărat. Expresia cei șapte ani de-acasă este o expresie folosită pentru a face 
referire la educația pe care o primesc copiii de la părinții lor. Tocmai de aceea când suntem martorii unui 
anumit comportament mai puțin politicos sau cuviincios, când ne deranjează și ne supără un astfel de 
comportament, tragem concluzia că acelei persoane îi lipsește educația, sau cei șapte ani de acasă.  

Se numesc „cei șapte ani de-acasa” deoarece copilul își petrece, de regulă, cea mai mare parte a 
timpului până la vârsta de trei ani cu familia, membrii acesteia având o foarte mare influență asupra 
copilului. Această expresie însumează întreg bagajul acumulat în primii ani de viață, atât în ceea ce privește 
cunoștințele acumulate dar și deprinderi, comportamente și atitudini. Având o capacitate foarte mare de 
acumulare de informații, de memorare sau de însușire a unor comportamente sau atitudini, aceasta este 
considerată una din cele mai intense perioade de dezvoltare psihică.  

Vârsta preșcolară este perioada în care copilul are nevoie de modele. Copilul își formează primele 
deprinderi comportamentale pe baza exemplelor oferite de părinți. De aceea este foarte important ca părinții 
să fie permanent conștienți de faptul că cei mici îi supraveghează, îi studiază, îi analizează și interiorizează 
tot ceea ce fac părințiii, pentru ca mai apoi să exteriorizeze toate acestea în diverse situații. De aceea este 
necesar ca părinții să își impună anumite restricții, conduite sau moduri de rezolvare a unor conflicte, astfel 
încât copilul să poată trage învățăminte din ceea ce observă, fie că sunt situații plăcute din viață sau 
întâmplări mai puțin plăcute. Este de asemenea important ca părinții să își controleze nu doar limbajul și 
comportamentul în fața copiilor, ci și modul în care își exprimă sentimentele (furie, dezamăgire, tristețe, 
etc), dorințele și nevoile proprii. Părinţii sunt principalele modele pe care copiii le urmează. În cazul în care 
aceștia sunt crescuţi şi de bone sau bunici, comportamentul acestora trebuie să coincidă cu al părinţilor. În 
caz contrar, copiii riscă să fie bulversaţi şi să testeze diverse atitudini în funcţie de conjunctură  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului, deoarece acesta înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Până la 2-
3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi. În schimb la această vârstă poate fi învățat 
formulele de politețe, poate invăța când să spună te rog, mulțumesc sau bună ziua. Bineînțeles toate acestea 
se învață cel mai bine prin imitație.  

Până la varsta de 6-7 ani, copilul trebuie să aibă dezvoltat un anumit grad de autonomie: să se îmbrace 
singur, să se spele, să fie ordonat și să își exprime propriile nevoi. De asemenea în primii șapte ani copilul 
învață exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, fie ele positive sau negative precum și modul de a 
relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diferite provocări ce apar din mediul înconjurător. Bunele maniere 
și limbajul corect transmis, fără greșeli de pronunție, topică sau dezacord între părțile de vorbire sunt 
învățate tot în această perioadă. Tot în cei șapte ani copilul învață concentrarea atenției asupra unui lucru, 
consecvența dar și perseverența în realizarea unei sarcini, precum și alegerea motivelor și a motivațiilor 
atunci când dorește să facă ceva. O parte din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru 
tot restul vieții: spiritual de competiție, altruismul, cooperarea sau atitudinea pozitivă față de anumite 
sarcini.  

Realiatea de zi cu zi este diferită de cea a generațiilor anterioare. Dacă în trecut politețea era cea mai 
important, acum părinții sunt sfătuiți de către specialiștii în domeniu să își învețe copiii să își asume 
responsabilități. Socializarea, asumarea responsabilităţilor şi exprimarea emoţiilor sunt doar o parte dintre 
abilităţile pe care un copil trebuie să şi le însuşească în cei 7 ani de acasă. Dacă acum 30-40 de ani se punea 
mare preţ pe regulile de politeţe, cum trebuie să bei sau să mănânci, acum sunt valorizate vigilenţa şi 
iniţiativele. Schimbarea valorilor este o evoluţie firească şi o adaptare la contextul sociocultural. De aceea 
vedem cazuri în care generaţiile trecute de prima tinereţe se simt ofensate de comportamentul 
adolescenţilor. Libera exprimare este un comportament încurajat în prezent. Copilul din ziua de azi are 
acces la o cantitate mare de informaţie, iar gradul de socializare este mai mare. Respectul de care se vorbea 
în trecut era, mai degrabă, o consecinţă a fricii, nu unul autentic. Respectul nu se impune. Acesta trebuie 
câștigat.  
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În primii 7 ani de viaţă, copilul ar trebui să-şi însuşească o serie de abilităţi sociale şi emoţionale. 
Abilităţile sociale presupun ca un copil să înveţe să-i ajute pe ceilalţi fără să aştepte o recompensă, să-i 
asculte, să le dea atenţie şi să rezolve conflictele într-un mod pozitiv, fără să se răzbune. O idee bună este 
ca părinții să-ți întrebe copilul cum se simte atunci când este ajutat şi să îi spună că la fel de bine s-ar simţi 
şi cel pe care l-ar ajuta el. De o egală importanță sunt şi abilităţile emoţionale. Părinţii trebuie să-i înveţe 
pe copii cum să-şi exprime emoţii precum furia sau frica, nu fără a preciza și motivele care au dus la aceste 
emoții. Furia nu trebuie exprimată prin acţiuni iar atitudinile nepotrivite nu trebuie încurajate. De asemenea, 
părinţii trebuie să fie atenţi la nevoile de afecţiune ale copilului. Copiii îşi dezvoltă o serie de instrumente. 
Dacă au nevoie de atenţie şi nu o primesc atunci când sunt cuminţi, vor începe să fie obraznici pentru a 
atrage atenţia. Asumarea responsabilităţilor este bine să înceapă tot în această perioadă. Copilul trebuie 
învățat să-și strângă singur jucăriile sau să i se dea sarcini foarte simple, cum ar fi să ajute la aşezarea mesei. 
Părinţii foarte ocrotitori sau cei foarte critici le transmit copiilor mesaje greşite, cum că nu sunt în stare să 
facă anumite lucruri, fapt ce poate duce la apariţia inhibiţiilor.  

Cei șapte ani de acasă stau la baza cosolidării personalității, a unor abilități, aptitudini, calități, 
priceperi, deprinderi necesare integrării sociale ale copilului. Acești ani își pun amprenta și asupra devenirii 
sale ca adult, realizării sale profesionale, repercursiuni tardive dar cu un rol definitor în devenirea sa ca 
membru al unei societății.  
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"CEI 7 ANI DE- ACASA" 

 

PROF. ING. ŢELMAN ANDREEA MARIA 

COLEGIUL TEHNIC „C. D. NENIŢESCU”, BAIA MARE 

JUD. MARAMUREŞ 
 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 

în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi 

pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg 

„de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti 

factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei din jur intră în contact cu copilul.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 

Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 

potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 

contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 

pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 

întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 

copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 

unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 

adecvate în diferite situaţii.  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
CINE, CAND ȘI CUM AR TREBUI SA NE EDUCE ? 

 
PROF. CETI TEODORA 

 
Elev Penu Alessia 
 Ce este educația în general? Buna creștere, inteligența sau generozitatea ? Suntem cumva educați 

într-o societate needucată? Sau needucați într-o societate educată? De acasă, de la școală sau de la un loc 
de muncă, deprindem comportamente specifice, stări de spirit și obiceiuri personale, care, acum sau mai 
târziu, ne caracterizează ca om, persoană, individ, în relația cu apropiații sau cu un partener pe viitor. De 
multe ori copiem șabloane. Copiem modele.  

 În general, suntem obișnuiți cu rutina unei zile, unei săptămâni, unui an și tot așa. În acest fel, ca și 
popor, suntem educați indirect să gândim precum un întreg, să nu ieșim din anonimat sau să luăm atitudine 
numai atunci când se cere. Valorile se pierd, promovându-se oameni inculți, dar un aspect plăcut, deoarece 
acest fapt se „caută”.  

 Fiecare copil are dreptul la educație. Într-un anumit moment suntem nevoiți să ne croim singuri 
drumul în viață. Părinții aleg cum să-și educe copii. Când ești unicul copil al familiei, ești mereu în centrul 
atenției, crezi ca totul ți se cuvine, dar, din păcate, viața îți poate da lecții dure. Pe de altă parte nu tot ceea 
ce se petrece într-o familie reprezintă o influență pozitivă. Certurile și bătăile lasă urme adânci în sufletul 
copiilor, traume ce le vor afecta dezvoltarea și propriul comportament. Se spune că trecutul trebuie lăsat în 
urmă. Totodată, prezentul este oglinda trecutului și indiciul viitorului.  

 Cei 7 ani de acasă sunt dobândiți, bineînțeles, în cadrul familial. Părinții, bunicii, frații, surorile, 
unchii, mătușile ori verișorii sunt exemple pentru toți copii mici ce am fost:  

„Mami ajută oamenii bolnavi, îi face bine, vreau și eu să fiu doctor ca și ea!”sau „Tati pedepsește 
oamenii răi, vreau și eu să fiu polițist ca și el!”.  

 De la familie învățăm să ne comportăm. Avem nevoie de părinți, din momentul în care începem să 
mergem sau să vorbim, până când vom avea și noi proprii copii și părinții noștri devin bunicii copiilor 
noștri. Părinții ne ghidează primii pași, în viața aceasta imprevizibilă. Bunicii sunt precum a doua pereche 
de părinți, adorați de fiecare copil, pentru iubirea oferită. Ei sunt „acolo” când părinții sunt plecați la muncă.  

 Ca elevi, învățăm să ne comportăm într-un colectiv. Învățăm să comunicăm, să lucrăm în echipă, să 
împărtășim păreri, să ne purtăm civilizat, să fim manierați, să respectăm regulile, chiar dacă poate nu sunt 
pe placul nostru. Aflăm lucruri noi. Ne lărgim orizontul, legând prietenii cu persoane diferite. Niciodată nu 
ai de unde să știi cu cine te poți conecta, cu cine poți avea interese comune. Este natura omenească să (ne) 
surprindă.  

 Acum am crescut. Odată ce perioada adolescenței se încheie, un capitol nou începe. Educația-cei 7 
ani de acasă și învățăturile despre viață, dobândite din diverse medii, ne construiesc pe noi ca oameni, ne 
fac debutul în societate ca ființe raționale. Din acest moment ne bazăm pe adevăratele valori insuflate de 
familie. Încă se mai judecă aspectul, limba vorbită, culoarea pielii, religia. Cum ar fi fost dacă toți am fi 
arătat la fel ? Unde ar mai fi diversitatea ? Multiculturalitatea ? Un ambalaj frumos nu înseamnă un conținut 
de calitate. Avem nevoie să fim educați. Aici nu mai este vorba de cei 7 ani de acasă, ci despre lumea în 
care trăim.  

Suntem în secolul al XXI-lea. Suntem caractere diferite. Prin educație arătam ce vrem și de ce suntem 
capabili. Un om educat trebuie să stea cu fruntea sus! 
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FAMILIA ȘI CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. TERCHILĂ ELENA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BUMBEȘTI-JIU 

 
Aflat la o vârstă despre care se spune că este de maximă importanță pentru dezvoltarea personalității, 

pentru calitatea acesteia, “vârsta celor șapte ani de acasă “, copilul suferă o dublă influență din partea 
familiei: 

-pe de o parte, aceasta se constituie ca o structura educațională nonformală care, deși, în calitate de 
unitate socială de bază nu are atribuții prioritare educaționale, face, totuși, în mod explicit educație. De la 
părinți se învață primele norme morale, primele cântece și primele poezii, primele valori estetice.  

-învățarea nu se realizează, însă, numai datorită influenței educativ nonformale a familiei ci și prin 
valențele educaționale informale ale aceluiași cadru social. Mama și tata spun copilului cum și când să 
salute frumos, dar ei nu respectă normele formulate chiar în prezența copilului; ei cer copilului(adesea prea 
de timpuriu, când acesta nici nu înțelege semnificația termenului), să nu mintă, dar se mint cu nonșalanță 
reciproc sau complotează spre a minți pe cineva, de față cu copilul. Când ceea ce familia cere în plan 
educațional și exemplul oferit nu concordă, între calitatea familiei de mediu educațional nonformal și, 
respectiv, aceea de cadru educațional informal, se naște o contradicție care poate avea efecte negative asupra 
dezvoltării copilului.  

Familia este cadrul în care copilul învață să iubească, pentru că este cadrul în care el însuși este 
maximal iubit. Copiii care nu se bucură de familii normal constituite (cu ambii soți în viață, trăind împreună 
într-o atmosferă caldă, calmă și stimulativă), au probleme, mai mici sau mai mari, atât în planul evoluției 
afective cât și în cel al integrării sociale. Familiile dezorganizate sunt un context nefericit care poate 
determina ca cel mic să evolueze spre statutul de “copil-problemă”.  

Copiii au nevoie de securitate afectivă, de căldura și calmul căminului părintesc pentru a se împlini 
din punct de vedere afectiv, intelectual, moral și social. În societatea contemporană, faptul că ambii membri 
ai familieisunt ocupați profesional determină „singurătatea” copilului pe o anumită secvență a zilei. El este 
lăsat fie în grija bunicilor care, uneori, pot greși cu cele mai bune intenții, fie în grija altor persoane adulte 
sau sunt înscriși la grădiniță. Din păcate, familia apelează la grădiniță mai mult cu intenții de „asistență 
socială” neînțelegând rostul adevărat al acestei instituții pentru evoluția propriului copil.  

Familiei i se adaugă și influența altor medii sociale, cum ar fi strada, grupul de joacă, contextul natural 
al existenței. Acestea au influențe asupra modului în care copilu se joacă, asupra surselor din care își extrage 
comportamentul imitativ, asupra sistemului de valori pe care, treptat, copilul și-l fundamentează.  

Adesea, când educatoarea semnalează anumite comportamente ale copiilor ce ar trebui să dea de 
gândit părinților sau solicită pe aceștia să ia măsuri educative în beneficiul copiilor, aceștia consideră 
intervenția ca pe un afront, se opun educatoarelor și le cataloghează ca neștiutoare, ca persoane ce nu pot 
înțelege „valoarea inestimabilă a copilului”.  

În devenirea umană interrelația dinamică și complexă a celor trei factori:ereditate, mediu, educație 
presupune firesc raportarea la cadrul familial. Dincolo de ereditatea filogenetică, familia este aceea care 
transmite copilului, prin cod genetic, specificitatea ce ține de genotip; ea este primul mediu social și primul 
cadru “ fizic “ cu care ia contact copilul și, în același timp, exercită primele influențe educative și cele mai 
constante în timp.  

 
Bibliografie: 
Prof. Univ. Dr. Rodica Mariana Niculescu, lect. univ. drd. Daciana Angelica, Lupu 2007. Pedagogia 

preșcolară și a școlarității mici.  
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IMPORTANȚA CELOR ,,ȘAPTE ANI DE ACASĂ‘‘ 
  

 PROF. TERCI GINA-ILEANA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRE BANIȚĂՙՙCĂLĂRAȘI 

 
 Educația copilului este un demers care presupune un schimb de experiență, de valori și competență 

între toți adulții care îl susțin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaționară care se țese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una dintre competențele parentale importante pentru fiecare dintre 
noi este aceea de a putea observa progresele copilului, reacțiile sale la stimulii pe care îi oferim și, nu în 
ultimul rând, deschidere spre cunoaștere. Nu este neapărată nevoie să învățăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru și să-i recunoaștem unicitatea, personalitatea și 
nevoile.  

 Familia reprezintă primul spațiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut și în care crește. De aceea, este foarte important respectul pentru moștenirea culturală a 
fiecărei familii și valorificarea acesteia.  

 Rolul părinților este centrat asupra dezvoltării personalității și dezvoltării sociale, ca părți ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoțională este și ea analizată, exprimând impactul familiei și societății asupra 
copilului. Experimentarea unor situații emoționale diferite în relațiile cu părinții oferă copiilor posibilitatea 
unor exprimări emoționale diverse, ceea ce contribuie la înțelegerea situațiilor emoționale și la reacții 
adecvate în diferite situații.  

 Crescând în și alături de familia sa, copilul înregistrează: roluri, comportamente acceptate și așteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori și norme ale familiei (căldură și afecțiune, limite clare și bine 
precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului, 
sancționare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptate ale copilului, respect, deschidere și 
comunicare, recunoașterea calităților și a reușitei, confidențialitate și încredere reciprocă).  

 În felul acesta, copilul capătă un model de relație pe care îl putem regăsi în toate interacțiunile sociale 
pe care le inițiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranță, stabilitate, căldură, protecție din partea părinților. Programul zilnic induce 
coerență, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viață 
sănătos.  

 Un copil privat de joc va avea carențe în structura personalității, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

 Așadar, influenţa familiei asupra dezvoltării copilului ca fiinţă socială se datorează următoarelor 
considerente: acţiunea familiei asupra copilului se exercită de timpuriu şi familia este calea prin care se 
canalizează orice altă acţiune de socializare a copilului.  

 Familia are un rol deosebit în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului. De atmosfera din 
familie depind sentimentele de siguranţă sau nesiguranţă, dezvoltarea capacităţilor sale intelectuale şi 
afective.  

 Conform lui Belsky, competenţele parentale sunt influenţate de:  
• resursele parentale: experienţele sale; încrederea în sine; atitudini; aptitudini;  
• cunoştiinţe despre creşterea şi îngrijirea copilului, aşteptări de la copil; starea sa de sănătate; etc.  
• caracteristicile copilului: temperament, stare de sănătate; nivel de dezvoltare, sex etc.  
• context: calitatea relaţiilor maritale, reţeaua socială din care fac parte, sistemul de suport (familia 

extinsă, prieteni, reţea de servicii suportive la care apelează), valori şi credinţe culturale şi sociale, locul de 
muncă etc.  

 ,,Faptul că aveți un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveți un pian, nu vă face pianist. ՙՙ- 
Mihai Levine 

 
BIBIOGRAFIE:  
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PĂRINȚII, PRIMII EDUCATORI AI COPILULUI 
 

ȚERMURE ALEXANDRINA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NIMIGEA DE JOS, JUD. B-N 

 
A. S. Makarenko fiind convins de rolul exemplului în educaţie ca şi de înclinaţia copilului pentru 

imitaţie se adresează părinţilor astfel: ”Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi cu el, când 
îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre chiar şi atunci când nu sunteţi 
acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi 
duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul- toate au pentru copil mare însemnătate. Copilul vede sau simte 
cea mai mică schimbare în ton ; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la dânsul pe căi pe care voi nu 
le observaţi. “  

Familia există din cele mai vechi timpuri, dar a cunoscut modificări de la o societate la alta. Copilul 
a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul educativ al părinţilor este legat de apariţia sentimentului familiei 
şi a sentimentului copilăriei. Cele două sentimente s-au constituit treptat, unul pe baza celuilalt, implicând 
asumarea unei funcţii afective atât în raporturile dintre soţi, cât şi în raportul dintre părinţi şi copii.  

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Komenschi, 
care, în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta până la vârsta de şase 
ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară.  

 Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează şi 
modelează persoana umană. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei e atât de 
mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Familia este adevăratul laborator de formare a 
persoanei 

 Noi, adulţii, suntem adesea copleşiţi de grijile zilnice şi ne este tot mai greu să ne aducem aminte 
cum vedem lucrurile prin sufletul copilului care am fost.  

 Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple 
de comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului 
primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul 
socioafectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii nu numai prin faptul că ea este 
primordială şi se menţine pe toată durata vieţii, dar şi prin faptul că familia mediază şi condiţionează 
comunicarea şi interacţiunea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala.  

 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi – 
precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social 
cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de 
comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că 
strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare 
măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor 
sociomoral.  

 „Atâta timp cât tatăl şi mama nu-şi vor pleca fruntea în faţa măreţiei copilului ; atâta timp cât nu vor 
înţelege că vorba COPIL nu este decât o altă expresie pentru ideea de MAIESTATE ; atâta timp cât nu vor 
simţi că în braţele lor doarme viitorul însuşi sub înfăţişarea copilului, că la picioarele lor se joacă istoria, 
nu-şi vor da seama că au tot atât de puţin dreptul şi puterea de a dicta legi acestei noi fiinţe, pe cât n-au 
puterea şi nici dreptul de a impune legi în mersul aştrilor…” (Ellen Key) 

Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine afecţiunea 
părintelui. Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria modalitate de a 
oferi şi de a primi iubire. Cînd copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat şi de format decât atunci 
când simte că rezervorul său emoţional este gol. Iubirea adevărată este totdeauna necondiţionată. Iubirea 
necondiţionată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care străluceşte în întuneric şi ajută părinţii să-
şi dea seama ce trebuie să facă pentru a-şi creşte copilul. Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul 
indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum ar vrea să fie, de ceea ce face. Familia trebuie să 
asigure adăpost, hrană, haine, să-şi asume şi răspunderea formării lor mentale şi sentimentale. Fără iubire, 
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copilul va muri din punct de vedere emoţional şi va deveni un handicapat pe viaţă ; baza emoţională se 
construieşte în primele 18 luni de viaţă. “Hrana” necesară sănătăţii emoţionale constă în mângâierile fizice, 
vorbele bune şi îngrijirea tandră. Fundamentul iubirii aşezat în primii ani de viaţă afectează capacitatea 
copilului de a învăţa şi determină în mare parte momentul în care va fi capabil să sesizeze şi un alt tip de 
informaţii. Copilul trebuie să atingă un nivel emoţional necesar de maturitate înainte de a fi capabil să înveţe 
în mod eficient la nivelul vârstei sale. Dacă iubirea va fi alimentată aşa cum se cuvine, copilul va înflori şi 
va binecuvânta lumea prin frumuseţea sa ; fără iubire va deveni o floare veştejită, însetată.  

Există cinci modalităţi în care copiii exprimă şi înţeleg iubirea: mângâierile fizice, cuvintele de 
încurajare, timpul acordat, darurile, serviciile.  

Mângâierile fizice sunt cea mai puternică voce a iubirii. Copiii care sunt ţinuţi în braţe, sunt 
îmbrăţişaţi, sărutaţi, se dezvoltă mai devreme din punct de vedere emoţional, decât cei care sunt lăsaţi multă 
vreme fără un contact fizic. Ţinutul în braţe în timp ce i se citeşte o poveste devine amintire pentru tot restul 
vieţii.  

Cuvintele de încurajare, “balsam pentru suflet”, hrănesc interiorul copilului, dându-i sentimentul 
valorii de sine şi al siguranţei, căci “în voia limbii este viaţa şi moartea” (proverb ebraic). Tonul vocii, 
blândeţea, atmosfera afectuoasă, toate comunică o căldură emoţională şi multă iubire. Cuvintele de laudă, 
de încurajare, cuvintele călăuzitoare, tonul agreabil şi o mânie stăpânită vor aduce oricând un câştig însutit. 
Un mesaj pozitiv transmis în mod negativ va aduce rezultate negative.  

Timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă prin prezenţa sa copilului. În multe case, copiilor 
le este mai greu fără televizor decât fără taţi. Cu cât legătura emoţională dintre copil şi tată este mai 
puternică, cu atât scade posibilitatea de a se ajunge la un comportament ce presupune delicvenţă. Timpul 
acordat trebuie să presupună şi un contact vizual plăcut şi plin de afecţiune. A privi copilul în ochi este o 
modalitate foarte eficientă de a transmite iubire din toată inima către sufletul copilului  
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EDUCAȚIA IN FAMILIEI – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. ȚICLEANU ELENA ALEXANDRA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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MITUL ȘI METAFORA „CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA” 
 

PROF. DR. ANA-MARIA TICU 
COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ”, TG. NEAMȚ 

  
 Ca orice structură lexicală ce face parte dintr-un sistem în plină transformare, care este limba rămână, 

și expresia „cei șapte ani de acasă” se resemantiează odată cu trecerea timpului. Evident, sensul denotativ 
este cel care suferă cele mai vizibile schimbări. Cei șapte ani de acasă nu mai sunt deloc „de acasă”, sau nu 
mai sunt doar „de acasă”. Chiar dacă preșcolaritatea instituționalizată mai este încă o opțiune, majoritatea 
părinților își înscriu copiii la grădiniță, iar, de la 6 ani, obligatoriu, la școală. Așadar, primii șapte ani din 
viața unui copil nu mai sunt rezultatul exclusiv al influențelor și interacțiunilor familiale.  

 Raportându-ne la sensul conotativ al expresiei, putem constata faptul că valorile morale și 
intelectuale de bază ale copiilor, asociate implicit educației timpurii, își pierd din soliditate în aceste vremuri 
moderne și postmoderne. Nu trebuie să fim nihiliști și să negăm vehement consecințele pozitive ale 
evoluției sociale, tehnice și culturale, dar ideea de spiritualitate, imanentă expresiei „șapte ani de acasă” o 
plasează, din păcate, astăzi, în categoria mitului. Pragmatismul „lumii noi” tinde să anuleze spiritualitatea 
„lumii vechi”, cu toate sistemele ei culturale și sociale. Spiritualitatea înseamnă sensibilitate, deci 
slăbiciune, așa sunt de părere cei care construiesc temeliile unei lumi bazate pe concret, pe mercantilism, 
pe exacerbarea materialului și a virtualului.  

 Deși anacronic (după părerea unora), consider că sensul primar al expresiei trebuie conservat, trebuie 
apărat, trebuie promovat. Mai ales în contextul unei reveniri la „sufletul nostru dintâi”, pur, limpede, bun, 
generator de energii omnipotente. Oricâte merite virtuale și-ar aroga un individ, ceea ce îl particularizează 
sunt rațiunea și simțirea. „Cei șapte ani de acasă” ar trebui să constituie matricea spirituală, cea în care se 
pun fundamentele omului responsabil și moral de mâine, ale omului corect, cinstit, vertical, iubitor de Bine 
și Frumos, de Adevăr. În primii ani de viață este necesar să li se arate copiilor ce înseamnă Dragostea, ca 
motor al lumii, ca sursă a tuturor reușitelor lui viabile din viitor. Reperele, principiile și valorile care i se 
dezvăluie unui copil în primi ani ai vieții sunt pilonii edificiilor sale intelectuale și afective viitoare.  

 Părinții sunt primele persoane cu statut de mentor, dar și de model din viața copiilor. Familia, 
microcomunitatea în mijlocul căreia își dezvoltă abilitățile și capacitățile, constituie universul proxim, sursa 
și cauza trăirilor lor, dar și primul mediu în care aceștia își desfășoară acțiunile de cunoaștere a lumii. Astfel, 
feed-back-ul pe care îl primesc drept răspuns la tot ceea ce fac sau spun constituie primele lecții „de viață”. 
Putem, așadar, încadra în categoria mitului „cei șapte ani de acasă” atât prin anacronismul valoric pe care 
îl transmit, în viziunea noilor educații, cât și prin caracterul de „eroi”, pe care îl dobândesc, involuntar, 
părinții și membrii familiei restrânse.  

 Consider, de asemenea, că expresia propusă spre analiză se încadrează și în sfera metaforei, deoarece 
se poate stabili, până în prezent, un caracter analogic cu ideea de bună creștere, de bun-simț, de 
bunăcuviință. Unificarea semantică a concretului cu abstractul sugerează, în acest caz, caracterul ușor 
desuet al ideii de bunăcuviință, caracter spre care am făcut trimitere și mai sus. Faptul că indivizii provin 
din familii și din medii sociale și economice diferite constituie premisa unei diferențieri în ceea ce privește 
educația lor. Familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor, 
ar trebui să le stimuleze cogniția, să le formeze cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența, ordinea, cumpătarea, grija.  

 Părinții trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor propriilor copii și să anticipeze situațiile de viață și 
sociale în care aceștia pot fi puși și să-i pregătească pentru acestea. Neapărat reușita unui individ este 
influențată de un sistem de factori, între care se află comportamentul membrilor familiei sale. Din păcate, 
unele familii disfuncționale confirmă această situație prin influența pe care o exercită asupra copiilor, 
constatându-se devieri comportamentale, fapte antisociale, eșec școlar. Membrii familiei trebuie să 
empatiteze cu copilul, să aibă așteptări realiste de la acesta, să-l motiveze cognitiv și afectiv, să-i impună și 
limite, dar să și răsplătească reușitele lui. De asemenea, familia trebuie să stimuleze și să valorizeze 
abilitățile copilului, să-l responsabilizeze, să-i asigure un climat socio-cultural și afectiv prielnic unei 
dezvoltări armonioase.  

 Metafora „celor șapte ani de acasă” este, în plan spiritual, o speranță și o proiecție oarecum artistică 
a ideii că, în comunitatea-suport ce se formează în jurul unui copil, din care, bineînțeles, face parte și școala, 
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un rol fundamental îl are familia. Resemnatizarea expresiei analizate are drept consecință anularea laturii 
negative a educației familiale pentru un copil, păstrându-se doar latura pozitivă. Se spune, așadar, că o 
persoană are sau nu are „cei șapte ani de acasă”, adică o formare aleasă, corectă, morală. Aceasta poate 
trimite spre basm, unde Binele învinge întotdeauna, conceptual vorbind, acesta este și rolul primordial al 
familiei: să opereze în așa fel încât Binele să triumfe în viața copilului.  
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

 EDUC. TIMOFEI DESPINA 
 G. P. P. ,,LUMINITA,, LOC. LUMINA, JUD. CONSTANTA 

 
Cand vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului".  

Dragostea părinţilor 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Educatia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
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în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

MODELE.  
 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 

frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA.  
 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 

exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

 Parinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  
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 CEI 7 ANI DE ACASA, NORME SI VALORI ESENTIALE PENTRU 
SUCCESUL COPILULUI TAU 

 
PROF. TIMOFTE ALINA 

SCOALA GIMNAZIALA LUNCA PASCANI 
 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
- Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
- Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
-Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
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prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

- Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

- Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

- Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

PROF. TINCU FELICIA 
L. T. O ”SF, C-TIN BEÂNCOVEANU” FĂGĂRAȘ 

 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale și 
împlinite etapele întregului sau ciclu de creștere.  

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta pana la șapte ani, fiind 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existentei biofizice al dezvoltării 
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea sănătății, creșterea normală și călirea 
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea 
unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu 
are nevoie numai de adăpost, hrană si îmbrăcăminte, familia și căminul reprezintă pentru copil și “școala 
primilor ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om 
întreg, ca persoană cu statut social.  

Începând cu primii ani din viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportamente pozitive ca: sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea. Toate acestea cer calm, inteligență, 
răbdare, dragoste față de copil. Nu frica trebuie să îl determin epe copil să facă fapte bune. Pentru a 
descoperi binele trebuie să existe reguli pe care copilul trebuie să le respecte, aceste reguli fiind bazate pe 
egala respectare de copil cât și de părinte.  

Copilul trebuie învățat să se comporte frumos, bunele maniere sunt cel mai bine învățate dacă și 
părintele le respectă. Părintele trebuie să comunice cât mai mult cu cel mic și să petreacă timp de calitate 
cu el, fiind lângă el când acesta are nevoie, chiar dacă viața cotidiană din zilele noastre nu ne permite prea 
mult, mereu trebuie să ne facem timp pentru propriul copil.  

Copilul trebuie lăsat să se bucure de copilărie, nu trebuie făcut încă de când este mic ”un geniu”, 
permitei să socializeze, să ia contact cu ceilalți copii, să descopere lumea, fără ai pune limite.  

În concluzie orice experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite 
de familie. Familia reprezintă pentru copil, structura socio-afectivă de bază, principal structurată 
protectoare absolut necesară existenței lui.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. TIRA ALINA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE  
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 

 
PROF INV PRIMAR ȚIRDEA TEODORA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”SFANTA MARIA”, MIZIL, JUDEȚUL PRAHOVA 
 
Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca mediu 

educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, prin factori 
psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele despre 
natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în 
familie.  

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea.  

Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare 
măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 
Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură, motiv 
pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor. Alături de şcoală şi organizaţiile 
de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. De educaţia oamenilor se 
ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative exercitate de acestea sunt 
mai puţin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de tineret.  

Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un 
"grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune". În societatea 
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă.  

Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii 
acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul timpului viaţa 
în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi tinerilor.  

Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este 
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.  

Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea 
socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă").  

 Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, 
indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 
ochii minţii şi le urmează.  

 Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca 
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 
Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.  

Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei 
moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia 
formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia 
nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel 
cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi 
sportive, şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei.  

Nivelul de trai scăzut obligă ambii părinţi să îşi găsească cel puţin un loc de muncă pentru a putea 
asigura un trai decent copiilor. În asemenea condiţii supravegherea copiilor este limitată, sau este 
încredinţată altor persoane sau instituţii sociale (ex: creşa, grădiniţa, etc). Un caz aparte îl constituie 
familiile în care unul dintre părinţi este şomer. Implicit, celălalt părinte se ocupă mai mult de copii, dar 
problema majoră a acestei familii este asigurarea celor necesare pentru un trai modest. Situaţia familiilor în 
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care ambii părinţi sunt fără loc de muncă este critică, deoarece cu doua ajutoare de şomaj de abia se poate 
asigura hrana, neputându-se vorbi nici măcar despre un trai modest.  

Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare 
interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi 
pozitiv sau negativ. Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Într-un 
climat educativ bun părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii, fară a le satisface orice capriciu. Copilul 
simte că părinţii se ocupă de el, că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare. 
Familia este un cadru ferm de disciplină, în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă.  

 
Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor 

relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește 
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar implicare 
lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă 

 
BIBLIOGRAFIE : 
 • „Cei şapte ani de acasă”-Codul bunelor maniere pentru copii, autor: M. Gîgă, Editura Coresi, 

Bucureşti, 1999;  
• Revista învǎțǎmântul preșcolar, nr. 3-4/2008, MECT, București  
• Revista învǎțǎmântul preșcolar, nr. 3-4/2011, MECT, București  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE  
 

TISESCU IRINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU SEVER“ MOINEȘTI 

 
Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un 

"grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune". În societatea 
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă.  

Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii 
acestora (copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul timpului viaţa 
în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi tinerilor.  

Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este 
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.  

Acest nucleu este determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea 
socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor.  

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: „A avea cei şapte ani de acasă“).  

 Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, 
indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 
ochii minţii şi le urmează.  

Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca în 
vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. Şcoala 
este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.  

Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei 
moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia 
formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia 
nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel 
cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi 
sportive, şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei.  

Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă 
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe 
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda 
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se 
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De asemenea trebuie să 
colaboreze cu școala - în primul rând - direct și prin Comitetul de părinţi precum şi cu specialiştii din 
unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se preocupă şi de domeniul educaţiei, 
luând în consideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor. Trebuie conştientizat ȋnsă şi faptul că 
părinţii au datoria sacră de creştere a copiilor lor, fără a deveni însă supuşii acestora. La rândul lor şi copiii 
au obligaţiunea tot sacră, de a-şi iubi şi respecta părinţii. Ȋn timp, odată cu evoluţia societăţii şi cu 
modificarea unor factori sociali, economici şi tehnici, tabloul tradiţional al familiei s-a modificat profund 
şi ȋn special statutul femeii şi echilibrul tradiţional al rolurilor pe care le au cei doi părinţi. Implicarea 
educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care părinții le îndeplinesc cu scopul de a 
susține, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor.  

Astăzi, relația familie-școală este o prioritate. Însă este nevoie de timp și de efort, întrucât problemele 
comportamentale și de educație ale elevilor nu dispar după o singură intervenție. Uneori, atât familia, cât 
și școala vor fi nevoite să lucreze împreună ani întregi pentru soluționarea problemelor comune și pentru a-
și oferi ajutor reciproc în vederea accelerării progresului școlar al copiilor. În același timp, este nevoie de 
acceptarea necondiționată a celuilalt. Relațiile de colaborare sunt mult mai îmbunătațite atunci când 
educatorii îi abordează pe părinți la nivelul la care se află aceștia, nu la nivelul la care ei (educatorii) cred 
ca ar trebui sau ar putea sa fie. Astfel, sensibilitatea la diferențele dintre părinți în ceea ce privește timpul, 
aptitudinile și cunoștințele lor va împiedica emiterea de judecăți nefondate. Privind parteneriatul familie-
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școală cu deschidere și interes, într-o manieră dinamică și flexibilă, suntem în măsură să evităm o anumită 
rutinizare a relaționării și să depășim modalitățile tradiționale, clasice, de lucru cu părinții. În cadrul unor 
coordonate definite de respect mutual, permisivitate, acceptare necondiționată, căldură, empatie și absența 
oricărei exploatări, parteneriatul are șansa de a fi constructiv. Numai astfel vom reuși să găsim în psihologia 
educațională un loc adecvat parteneriatului, astfel încât perspectiva din care sunt privite locul și rolul 
copilului să permită o conexiune eficientă a școlii cu viața reală, elevul învățând în cele din urmă să fie bine 
ancorat în realitate și, îm același timp, un model pentru alții.  

 În consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu educațional 
care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă îm învățare. În acest 
sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se simtă confortabil si, pe cât 
posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de eșec.  

Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor 
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește 
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar implicare 
lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.  

 
Bibliografie: 
1. Cristea, Sorin, Studii de pedagogie generală, Colecția Idei Pedagogice Contemporane, Editura 
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2. Radu, Ion, T., Învățământul diferențiat. Concepții și strategii, Editura Didactică și Pedagogică, 
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IMPORTANȚA RELAȚIEI DINTRE GRADINIȚA-FAMILIE 
-STUDIU DE SPECIALITATE- 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.: STOICU IULIA ADRIANA 

GRADINIȚA CU P. P. PHOENIX, CRAIOVA 
 
Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane a 

fiecărui individ, precum și procesul de transmiterea a civilizației generațiilor ulterioare, realizat în contextul 
existenței sociale a omului, fiind o condiție necesară pentru dezvoltarea, perpetuarea și progresul societății 
așa cum o cunoaștem. Astfel, educația nu se raportează doar la individ ci la întreaga societate.  

Vizând dezvoltarea armonioasă a personalității preșcolarilor și pregătirea acestora pentru viață, 
activitățile desfășurate în grădiniță pun accent pe socializare, integrare dar și pregătirea pentru școală – cel 
de-al doilea mediu educațional al copilului, dar cu un sistem de reguli mai strict definite, programe mai 
încărcate și implicit o încărcătură afectivă și cognitivă mai mare. Parteneriatul educațional grădiniță-școală-
familie este determinant atât pentru copil în mod individual cât și pentru dezvoltarea socială și culturală a 
comunității locale din care acesta face parte. Ideea de a folosi școala în folosul comunității locale își are 
originile din America anilor '90 când s-a concretizat convigerea că școlile pot fi folositoare comunităților 
prin furnizarea diverselor servicii după orele de curs (activități culturale, sportive, recreative, artistice, ș. a. 
). În context actual parteneriatul școală-comunitate reprezintă o modalitate pentru atragerea fondurilor și 
resurselor către școală, pentru gestionarea eficientă a resurselor locale investite precum și pentru 
valorificarea resurselor școlii în beneficiul comunității.  

De multe ori, intrarea copiilor la grădiniță în grupa mică este resimțită, atât de către copii cât și de 
către părinți, ca o rupere care provoacă emoții, temeri și anxietate de ambele părți. Însă nu numai familia și 
copiii sunt afectați de noua situație, normală, de altfel, în demersul didactic. Educatoarele care îi preiau pe 
copii sunt zilnic „asediate” cu întrebări și cereri ale familiei, care exprimă dorința membrilor acesteia de a 
fi în continuare în controlul situației, ocrotitori, grija acestora, neîncrederea, uneori, marcată prin impulsul 
de a verifica toți factorii care acționează asupra copiilor lor: de la condiții materiale la modul în care 
personalul relaționează cu cei mici. Orice modificări în comportamentul copiilor, cu exceptia celor absolut 
pozitive, devin pentru părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de întrebare referitoare la 
influențele de la grădiniță.  

Pe de altă parte, cadrele didactice din grădiniță au nevoie oricum de sprijinul familiei copiilor – 
factorilor educționali – atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educativă pe care le 
antrenează instituțional, cât și de a găsi rezolvări concrete la necesități de diverse categorii: financiare, 
practic-aplicative, organizaționale ori logistice. Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui 
parteneriat real, activ-participativ, captivant și motivant, cu implicare susținută din partea familiei. Tocmai 
de aceea, noi, educatoarele concepem un program de parteneriat sau de consiliere și orientare a părinților, 
prin planificare, organizarea si desfășurarea unor acțiuni de implicare continua și valorificare a potențialului 
fiecărui părinte, atragerea lui în „viața grădiniței” și asumarea unor răspunderi/responsabilități comune la 
nivelul grupei din care face parte copilul său.  

Conchid și susțin ideea conform căreia, pentru a obișnui copiii să dezvolte relații constructive cu 
semenii lor, să trăiască stări afective pozitive împreună cu colegii, empatice, să-si exteriorizeze și să-și 
împărtășească preocupările și interesul pentru anumite subiecte, este necesară propunerea și încheierea unui 
parteneriat între unitățile de învățământ sau oricare alt factor/partener educațional, aducându-i astfel pe 
copii mai aproape de ceilalți, în mijlocul vieții acestora. Din acțiunile și întâlnirile comune, copiii vor 
experimenta noi valențe ale prieteniei dintre cei mici, înțelegând și adoptând norme de conviețuire socială 
dezirabilă și adaptându-si comportamentul propriu la cerințele grupului cu care vin în contact. Si, astfel, 
preșcolarii vor deduce singuri că locul respectiv este un loc în care nu trebuie sa revii cu emoții sau teamă, 
ci unul atractiv, ce le deschide porțile către o altfel de lume fascinantă, o lume a cunoașterii, a descoperii 
de nou și interesant, o lume în care sunt și alți copii, adulți și care te ajută să evoluezi, să te definești ca om 
(școală, locul de muncă, societatea însăși!).  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA – STUDIU DE CAZ 
 

TITEL LOREDANA VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ROVINARI, GORJ 

 
” Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. ” 
Confucius 
În societatea efervescentă a zilelor noastre nu se acordă atenția cuvenită educației copilului făcută în 

familie până la începerea școlii. Copiii pot învăța in cei șapte ani pe care îi petrec acasă: 
 ordinea și igiena, exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoțiilor atât pozitive, cât si negative; bune 
maniere și comportament; modul de a relaționa cu ceilalți si de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc);concentrare a atenției; perseverența în realizarea unei sarcini; alegerea motivelor 
si motivațiilor atunci când vrea sa facă ceva.  

Unele din însușirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții: spiritul de 
competiție; altruismul; cooperarea; atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.  

Altele influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit 
destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi 
încrezător în forțele proprii.  

Înainte de a judeca o persoana si de a-i pune o etichetă, gândiți-vă ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de către ceilalți.  

Din păcate, lipsesc cu desăvârșire cei șapte ani de acasă în prea multe cazuri. Afirm acest lucru din 
trei perspective: de părinte, de cadrul didactic și de profesor diriginte. Copiii nu mai sunt învățați să spună: 
Vă rog!, Mulțumesc ! Îmi dați voie! să își ducă propriul ambalaj la coșul de gunoi, să nu fugă pe coridoare 
încât să dea peste profesor căruia în loc de: Îmi cer scuze ! îi spun doar Nu am vrut. Nu a fost intenționat.  

Nu cu mult timp în urmă am fost diriginta unei clase de elevi, încercând să realizez împreună cu 
aceștia multe activități extrașcolare: excursii, concursuri de miss și mister, serbări de Crăciun și de Ziua 
Mamei, ecologizarea orașului împreună cu alți copii, voluntariat prin strângerea de fonduri bănești pentru 
o colegă de a lor bolnavă de leucemie etc. Cu timpul am început să constat că mă lovesc prea des de o 
barieră aproape indestructibilă: lipsa celor șapte ani de acasă. Comportamentul copiilor reflectă cumva 
modelele pe care le au aceștia atât acasă, cât și la școală, și nu în ultimul rând, în societate. Totuși, dacă au 
o educație bazată pe principii și valori morale, pe reguli bine stabilite, pe ordine și disciplină ai pe ce anume 
să continui formarea caracterului și personalității lor, altfel, te lupți cu morile de vânt. Nu afirm că este ușor 
să educi un copil, mai ales în zilele noastre, când tentațiile sunt mult mai mari având la dispoziție internet, 
când nu mai există ca modele de oameni de calitate, te poți îmbogăți repede fără prea mari eforturi etc, dar 
mai au o șansă cei pentru care părinții și profesorii reușesc să colaboreze pentru binele copilului. Există, în 
pofida acestor tentații, elevi care pot spune NU atunci când sunt îndemnați să fumeze, să consume droguri, 
să stea pe jocuri pentru că au un caracter puternic și o educație aleasă. Aceasta nu se referă numai la codul 
bunelor maniere( formule de salut, să solicite politicos ceva, să lase curta în locul unde mănâncă în pauze), 
ci și la atitudinea pe care o au elevii noștri în ultimul timp când văd un conflict fizic între colegi: îi 
încurajează în loc să cheme un profesor. Este deplorabil fiindcă delicvența juvenilă este în creștere în 
ultimul timp.  

Pe parcursul celor patru ani am studiat viața personală fiecărui elev în parte constatând cu stupoare 
că aveau diverse probleme: 

- Un elev era luat în plasament de către o bunică ce nu făcea față cerințelor școlii 
- O fată ( a cărei soră a fost eleva mea) plângea de fiecare dată când se recitau poezii de 8 Martie 

fiindcă fusese părăsită de propria mamă, rămânând în grija tatălui, apoi a unei vecine.  
-  Un băiat părăsit de mamă crescut doar de tatăl cu probleme locomotorii ( venea cu o cârjă la 

ședințele cu părinții)  
- alt băiat locuia cu bunica paternă, iar tatăl și-a refăcut viața cu altă persoană; 
Cazurile de mai sus, lipsa educației, divergențele dintre copii și părinți constatate în activitatea mea 

didactică m-au determinat să întreprind un model de bună practică cu titlul ”Să creăm o punte între 
generații”, ce a avut ca scop o mai bună comunicare și relaționare între părinți, copii și profesori.  
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 Aceasta s-a desfășurat în cadrul săptămânii: „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având în calitate de 
colaboratori: dirigintele clasei, consilierul școlar, directorul, părinții, bunicii elevilor.  

 Obiective urmărite: 
a) Implicarea părinților în viața copiilor și a școlii în general; 
b) Informarea părinților în privința diferitelor forme de abuz ce pot apărea în familii; 
c) Consilierea părinților în scopul identificării problemelor apărute la elevi din cauza unor 

circumstanțe familiale dificile; 
d) Discutarea problemelor adolescenței și realizarea unei viziuni și abordări comune între părinți și 

profesori pe rolurile ce le revin; 
e) Consilierea părinților elevilor care au probleme de ajustare la această vârstă; 
f) Însușirea strategiilor de soluționare a divergențelor dintre părinți și copii și profesori; 
g) Reducerea actelor de violență în familie și la școală; 
 Acțiunile întreprinse au fost:  
- Părinții sau bunicii să spună în fața tuturor, trei calități ale copilului, pentru ca acesta să se simtă 

apreciat, nu doar criticat.  
- Consilierul școlii prezintă formele de abuz, dar și a strategiile de soluționare a acestora; 
- Se prezintă o scenetă în care un adolescent își exprimă gândurile sincere când este în impas și 

părinții nu îi sunt alături, făcându-și astfel prieteni nepotriviți; 
- Profesorul diriginte propune prelegeri și dezbateri pe tema exprimării libere, dar și pertinente a 

opiniei copiilor, fără a-i corecta sau a le da sfaturi în mod arbitrar devenind totodată parteneri activi în 
procesul educațional.  

- Astăzi am o altă familie! – propunerea ca elevii să-și schimbe familiile doar pentru o zi, îndeplinind 
sarcinile și responsabilitățile ce le revin în noua familie.  

- Elevii participă la un concurs în care trebuie ca aceștia să realizeze desene despre obiceiurile de 
familie: masa de Crăciun, ziua onomastică, etc.  

 Cu toate că activitatea nu și a atins în totalitate obiectivele propuse deoarece au existat și aspecte 
negative fiindcă doar jumătate dintre elevi au făcut schimbul de familii și nu au participat toți părinții la 
activități s-a înregistrat totuși un real progres în relaționarea dintre copii și părinți.  

Aceștia din urmă au început să apeleze la ajutorul dirigintelui și al consilierului școlar în rezolvarea 
unor probleme apărute în familie sau la școală, stând la masa tratativelor și ascultând opiniile fiecăruia în 
parte, ținând cont și de doleanțele copiilor. Per ansamblu, s-a simțit o îmbunătățire a relațiilor dintre 
profesori-elevi-părinți.  

 Remarcând schimbările în bine am considerat că ar oportun să desfășor în continuare astfel de 
activități săptămânal în cadrul„ Orei la dispoziția părinților” și lunar în cadrul „Ședințelor cu părinții” pe 
parcursul anului în școlar.  

După cum afirma G. K. Chersterton ”Educația este pur și simplu sufletul societății trecând de la o 
generație la alta”, ne determină să conștientizăm faptul că modelarea cestor suflete depinde foarte mult de 
noi toți prin hrănirea adecvată din punct de vedere emoțional, a copiilor noștri ce reprezintă ”Viitorul”.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
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ȘAPTE ANI – TEMELIA VIEȚII 
 

 TITEL VASILE 
COLEGIUL NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU” 

TÂRGU - JIU, GORJ 
 
 Nu de puține ori se poate observa la tinerii din ziua de astăzi, o așa zisă lipsă a celor ”șapte ani de 

acasă”. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând lipsa de respect față de cei în vârstă, lipsa de respect a 
băieților față de fete, dar nu în ultimul rând lipsa de bune maniere și chiar de elemente primare de igienă 
personală.  

 Dacă în timpul când eram copil era un lucru de neacceptat ca un tânăr să cedeze locul pe scaun unui 
om în vârstă ce a urcat într-un mijloc de transport în comun, în zilele noastre asistăm tot mai des la scene 
în care nu numai că tinerii nu cedează locul celor în vârstă dar încearcă să-i împingă pe vârstnici la urcarea 
în mijlocul de transport pentru a-și face loc să urce printre primii și să prindă un loc pe scaun.  

 Părinții, de cele mai multe ori plecați în străinătate, lasă copii în grija bunicilor sau a altor rude și se 
străduiesc să facă rost de bani pentru a le asigura copiilor lor o stare materială bună. Asta are însă și 
repercusiuni majore asupra educației copiilor. Nu mai are cine să le atragă atenția atunci când greșesc și se 
formează în acest fel în care ei sunt suverani asupra deciziilor lor, au o totală lipsă de respect și pun presiune 
și pe profesori întinzându-le nervii la maximum prin atitudinea lor sfidătoare, deranjarea orelor și altor 
comportamente de acest gen.  

 De multe ori, părinții nu greșesc numai prin lipsa de implicare în educație copiilor ci mai mult și prin 
a le ține poarte în anumite împrejurări în care nu au dreptate sub nici o formă. De pildă, nu demult, un coleg 
a încercat să le spună colegilor la clasă că în vederea protejării de noul coronavirus și de viroze în general 
este indicat să se spele pe mâini cat mai des. Acesta e principalul mod de prevenire al infectării. După 
această discuție la ora de dirigenție, unul dintre părinți a ajuns dimineața următoare la școală făcând un 
scandal teribil deoarece cadrul didactic a pus copiii într-o ipostază neplăcută prin aceste afirmații deoarece 
se poate interpreta că aceștia nu se spală.  

 Astfel activitatea cadrelor didactice este îngreunată de asemenea atitudine din partea unor părinți, 
care consider eu, de multe ori nu posedă nici dumnealor cei șapte ani de acasă.  

 În altă ordine de idei, în urmă cu câțiva ani, mă aflam într-o încăpere a școlii împreună cu câțiva 
colegi și ușa era deschisă la perete. Am avut o surpriză plăcută când un elev care nu posedă un potențial 
intelectual deosebit, a venit și având o problemă de rezolvat cu unul dintre noi, a bătut la ușă deși așa cum 
spuneam ușa era deschisă la pereche, s-a adresat respectuos și l-a rugat pe domnul profesor să îi acorde 
câteva minute.  

 Oricum, este foarte clar că bunul simț, respectul semenilor și respectul de sine nu ține de capacitatea 
intelectuală a individului ci de cei șapte ani de acasă și ar fi bine ca părinții să le ofere copiilor lor prețioasa 
educație din cei șapte ani de acasă, chiar mai mult decât o condiție materială de invidiat. De multe ori, lipsa 
celor șapte ani de acasă și oferirea unei condiții materiale deosebite ducând la probleme grave pentru copii 
în relația cu părinții și în relațiile cu ceilalți în general.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

ŞCOALA GIMNAZIALA SCUTELNICI 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR:  
TOADER IOANA CRISTINA LETITIA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

BIBLIOGRAFIE 
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2616

 



 CE ÎNSEAMNĂ CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ? 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR TOC LOREDANA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, ALEXANDRIA, TELEORMAN 

  
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Profesorul psiholog Adina Mesaroş 
a explicat, pentru „Adevărul“, cum influenţează primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi, 
nu în puţine cazuri, chiar a viitorului adult.  

Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este 
satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de 
comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care 
nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”, explică specialistul, precizând că 
această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii 
ulterioare între cei doi. Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea 
copilului. Psihologul spune că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat 
în braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, 
nu refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, 
mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl înconjoară”, punctează psihologul. În jurul vârstei 
de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, spune Adina Mesaroş, cu condiţia 
de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu este să legi uşile 
dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai 
bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea interesant”, 
explică ea.  

 Tot acum, se dezvoltă limbajul, psihologul subliniind că este foarte important ca mama să vorbească 
în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul 
adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, Adina Mesaroş spune că nu trebuie 
neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil să progreseze din punctul de vedere al 
limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem spune «hai să păpăm», dar să adăugăm 
imediat şi «hai să mâncăm»”, explică ea. Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul 
lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi 
de cap părinţilor. „Să zicem că trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci 
pentru a ajunge la ceva ce este pe masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă”, 
exemplifică psihologul. Crizele de personalitate - o etapă normală. Cum le gestionăm După vârsta de un an 
apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. „Copilul este egocentric şi 
ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru părinţi este să încerce să 
controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, 
că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”, spune psihologul. Specialistul atrage 
atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă în „simptomele” unui copil 
răsfăţat, pe termen lung.  

Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să 
abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se 
dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. „Şi aici, este mai 
bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi pentru asta”, recomandă 
psihologul. După 5 ani înţeleg regulile Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în 
care, prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se 
formează cel mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, 
de eşec) care nu întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate. Politeţea - oglinda familiei Tot 
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acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe. 
„Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi 
cedează locul unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi 
o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi 
pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm.  

În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul. 
Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi învăţat 
de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. 
Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», 
tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“.  

 Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“? Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care 
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare social- sintetizează psihologul.  
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EDUCAŢIA COPIILOR ÎN FAMILIE 
 

TOCOIAN DANIEL- SCOALA GIMNAZIALA ARON COTRUS, ARAD 
 
 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 

motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Profesorul psiholog Adina Mesaroş 
a explicat cum influenţează primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine cazuri, 
chiar a viitorului adult. Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după 
naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma 
lui de comunicare la acea vârstă.  

 În familie are loc cea mai importanta educaţie a unui copil. Primele reguli de politeţe se învăţă de la 
părinţi şi bunici. Apoi, intervine rolul educatoarelor, învăţătoarelor şi al tuturor celorlalţi profesori. Toţi 
aceşti oameni din jurul nostru ne dau sfaturi. Şi noi le dăm mai departe copiilor noştri.  

 Disciplina şi educaţia copilului reprezintă cartea de vizită a oricărui părinte.  
 Bunele maniere sunt mai puţin întâlnite la copiii sub vârsta de 7 ani, pentru că, de cele mai multe ori, 

le este greu să îşi imagineze că lumea nu se învârte în jurul lor. Însă educaţia în acest sens ar trebui să 
înceapă de la o vârstă fragedă, 2-3 ani, când copilul înţelege şi face conexiuni între ceea ce se desfăşoară în 
jurul lui. Primele maniere se pot învăţa chiar prin joacă. Pornind de la faptul că cei mici întind jucăriile 
către părinţii lor, este bine ca aceştia să le mulţumească de fiecare dată. Aşa vor deprinde acest obicei de a 
mulţumi când primesc ceva. Un alt pas care nu trebuie uitat când învăţăm micuţii codul bunelor maniere 
este acela de a împărţi jucăriile lui cu ceilalţi parteneri de joacă. Acest lucru ar trebui să se realizeze de la 
o vârstă cât mai mică, pentru că în acest fel de va obişnui copilul cu ideea că este în regulă să-şi împartă 
jucăriile, chiar dacă sunt momente când nu primeşte nimic în schimb.  

 Este foarte important sa fie stabilite reguli şi limite care trebuie să fie respectate. Încă de când sunt 
în faşă este important să li se impună câteva reguli. Aceste reguli trebuie verbalizate şi clarificate. ACASĂ 
este însă locul unde se pun cărămizile temeliei educaţiei solide a copilului. Iar studiile arată: copiii părinţilor 
implicaţi în educaţia lor de acasă – sunt mult mai motivaţi să obţină rezultate bune şi au o atitudine pozitivă 
la adresa şcolii şi procesului educaţional. Iar ulterior se bucură de mai mult succes în viaţa.  

 Copilul preşcolar va trebui să trăiască într-un mediu sănătos, armonios în casă, iar respectul dintre 
părinţi va fi lecţie pentru copilul care va respecta la rându-i persoanele din jur. Copilului i se pot da mici 
responsabilităţi, pentru a se obişnui să fie responsabil la şcoală, în viaţă. Viitorul elev va învăţa de Acasă 
să salute vecinii, cunoscuţii şi tot cu ajutorul părinţilor va învăţa să nu vorbească neîntrebat, să fie tolerant, 
să fie altruist.  

 În concluzie, Acasă este nevoie de comunicare, bunele maniere, reguli de igienă, cinstea, loialitatea, 
generozitatea, curajul, modestia, generozitatea, perseverenrţa, civismul, bunătatea, respectul, cooperarea. 
La şcoală va învăţa aritmetica, citirea, istoria, biologia etc….  
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ȘAPTE ANI - ȘAPTE COMPONENTE ALE VIEȚII 
 

TODORESCU IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA CIUDUD, JUD. ALBA 

 
,, - Mămico, de ce-i așa de friiiig? 
- Ca să ne strângem mai bine ȋn brațe, șopti mami zâmbind. ” 
Vincet Spada 
 
Ȋncă din primii ani de viață, ar trebui să ȋncercăm să ne educăm copiii pentru viață, iubire și familie. 

Primii șapte ani sunt esențiali, dar transformarea noastră nu se termină niciodată.  
Am avut plăcerea să particip, ȋn această iarnă la implementarea proiectului educativ județean 

„Educație pentru Viață, Iubire și Familie”, organizat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” și 
Inspectoratul Școlar Județean Alba, având drept obiectiv creșterea abilității cadrelor didactice de a elabora 
proiecte educative, de a ajuta elevii ȋn dezvoltarea lor personală, de a-i ȋnvăța să comunice cu cei din jur, 
șă-si exprime emoțiile, să ȋnțeleagă emoțiile celorlalți. Să completeze educația părinților ȋn cei șapte ani de 
acasă. Fiecare componentă poate fi văzută ca un an din dezvoltarea individului – viața, iubirea, familia, 
comunitatea, biserica, școala, prietenii.  

Activitățile propuse în acest proiect educativ urmăresc dezvoltarea la elevi a unor valori morale 
privind respectul pentru viață, pentru că este cel mai de preț dar și trebuie să ȋnvățăm să-l prețuim. Familia 
este la fel de importantă ȋn dezvoltarea unor relații armonioase și sănătoase între părinți și copii, de aceea 
primii șapte ani sunt foarte importanți, creșterea abilităților de intervenție educativă a părinților în viața 
copiilor și întărirea colaborării dintre școală, familie, comunitate și Biserică.  

Proiectul este o abordare non-formală a educației în împrejurări concrete ale vieții și vine în 
completarea efortului dascălilor de a implica elevii și părinții deopotrivă în activități sustenabile care să 
treacă dincolo de granițele fizice ale școlii și să dezvolte armonios relații de calitate, bazate pe valori 
morale nemuritoare.  
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EDUCATIA IN FAMILIE 
,, CEI SAPTE ANI DE ACASA ,, 

 
PROF. INV. PRIMAR TOKES EMANUELA 

 
 Familia reprezinta locul in care individul se dezvolta, unde isi petrece o mare perte din timp, unde 

devine practic fiinta sociala. Indiferent de organizarea familiei, de identificarea sa religioasa, atnica, 
politica, aceasta se caracterizeaza prin dinamism si printr-o mobilitate continua. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaste transformari permanente. Membrii ei se dezvolta, evolueaza impreuna si adauga 
elemente care imbogatesc in permanenta viata familiala.  

 Rolul educatiei realizate in familie este acela de a dezvolta aptitudini de baza si competente sociale 
in primi ani de viata, ulterior fiind preluati de catre scoala pentru instruirea didactica. Familia pregateste si 
sustine copilul din punct de vedere academic, emotional, comportamental, social, financiar. Familia 
exercita o influenta deosebit de adanca asupra, copiilor. O mare parte dintre cunostintele despre natura, 
sociala, deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, copilul le datoreaza educatiei primite in 
familie. Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral, estetic.  

 Dezvoltarea personalitatii copilului si a formarii lui in conformitate cu idealul social si cel personal 
este influentata de mediul din care provine fiecare individ. Familia prezinta anumite insusiri comune. 
Conditiile de viata ale copilului sunt influentate de comportamentul parintilor. Familia trebuie sa aiba 
disciplina ei. Functia de parinte presupune a veni in intampinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare 
normala si pentu o buna educatie primita in sanul ei. O vorba din batrani spune: ,,cei sapte ani de acasa,, se 
observa la un copil dupa modul cum se comporta el in societate.  

 Educatia in familie, cei sapte ani de acasa, influenteaza puternic intreaga existenta a individului, 
indiferent daca el recunoaste sau nu. Parintii sunt modele pe care copiii, constient sau inconstient, le vad si 
le urmeaza. Factorii determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului sunt scoala si familia. In cadrul 
familiei moderne se produc unele mutatii, care constau in inlocuirea familiei formata din trei generatii in 
familia formata din doua generatii. Putem spune ca bunicii participa din ce in ce mai putin in educatia 
nepotilor. Folosirea cat mai indelungata a tehnologiei se rezuma la o schimbare in mentalitatea familiei.  

 Climatul educational familial cuprinde ansamblul de stari psihice, modurile de relationare 
interpersonala, atitudini ce caracterizeaza grupul familial o perioada mare de timp. Acest climat poate fi 
pozitiv sau negativ. Scolarul are nevoie acasa de un mediu de viata in care sa se simta in siguranta. Intr-un 
mediu educativ bun, parintii sunt calmi in raporturile cu copiii, fara a le satisface orice capriciu. Copilul 
simte ca parintii se ocupa de el, ca sunt interesati de necazurile si problemele lui, ca si de rezultatele scolare. 
Familia este un cadru prielnic bun de disciplina, in care copiii si parintii impartasesc acelasi nivel de 
existenta. Copilul obtine rezultatele scolare in functie de modul de implicare al familiei(parintilor) in 
procesul de invatare. Daca este sustinut si indrumat cu perseverenta acesta va avea rezultate pozitive. Daca 
nu este sustinut si indrumat in cele mai mici detalii, acesta va suporta un asac scolar.  

Educatia morala a copiilor se realizeaza in familie. De aici el isi formeaza deprinderi de 
comportament: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, ordinea cumpatarea, 
grija fata de lucruri incredintate. In realizarea acestor sarcini, modelul familial ajuta cel mai mult, parintele 
fiind un exemplu pentru copil.  

 Strategiile educative la care face apel familia, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, 
precum si rezultatele scolare ale copiilor. Familia este partenerul cel mai important al scolii in educatia 
copilului. Aceasta influenteaza atitudinea copilului fata de invatatura, de aceea scolarizarea nu se poate 
realiza fara participarea activa a parintilor.  

Implicarea educationala a familiei este definita ca un set de activitati pe care parintii le indeplinesc 
cu scopul de a sustine, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor. Cercetarile arata ca perioada dintre 
copilaria timpurie si prima clasa primara este cruciala pentru dezvoltarea copilului. Implicarea familiei in 
procesul educativ este considerata de o deosebita importanta, cu efecte pozitive asupra performantelor 
scolare. Scoala de astazi doreste ca parintii sa fie cat mai implicati in buna educare a copilului, in formarea 
unor oameni de nadejde, pe care doreste sa-i aibe societatea.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TOMA ADINA LOREDANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PILU, JUD. ARAD 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute 
micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, 
de a face sport. Dar este şi mai bine să li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând 
cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca făcută cu măsură “Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful 
împreună”; „Să sortăm fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, 
hăinuțele” „Să facem împreună gogoși/plăcinte!, este de mare folos. Munca echilibrată, în familie sau în 
colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
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din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 
 

 AUTOR: PROFESOR ÎNV. PRESCOLAR TOMA CARMEN 
 
Motto:,, Diploma celor sapte ani de acasa ai copilului exprima calificativul parintilor 
 Valeria Mahok 
 
Unul dintre cele mai influente medii din societatea noastră este constituit de familie.  
S-ar putea considera că familia are două caracteristici proprii: este o comunitate de apartenență care 

forjează identitatea personală și în care se dezvoltă legături socio-afective puternice printre membrii săi; și 
este o comunitate educațională care antrenează oamenii de-a lungul vieții și le îmbunătățește dezvoltarea 
integrală.  

Când vorbim despre educația familială, ne referim la educația oferită de părinți pentru subiecții direcți 
și imediați care sunt copiii lor.  

În prezent, educația familială este de obicei încadrată în educația nonformală, adică non-școlară sau 
academică, deși de fapt puține influențe educaționale sunt atât de formale în sensul de „formalizare”, de a 
putea forma ființa umană.  

Familia, înțeleasă ca un mediu cald, intim și de susținere, oferă posibilități mari de dezvoltare 
personală și sursă de bunăstare; și este agent de socializare de bază și scenariu de învățare, prin excelență.  

A educa înseamnă a avea grijă, a hrăni, a iubi, a ghida, a scoate din fiecare copil cele mai bune 
atitudini și comportamente posibile, oferindu-i în același timp suficiente valori pentru a înfrunta viața cu 
cea mai mare demnitate.  

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

Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional.  
În primii ani, regulile trebuie să fie impuse de părinti. Pe măsură ce copilul creste este recomandat ca 

regulile să fie stabilite impreună: părinte-copil, iar pentru fiecare regulă să se stabilească si consecințele pe 
care copilul le va suporta dacă va încălca regulile.  

 Nu e ușor pentru un părinte să păstreze regulile constante însă este de mare importanță asigurarea 
unei linii de constanță în principii. Dacă tolerați un anume comportament într-o zi, iar în ziua următoare nu 
îl mai tolerați - copilul va fi dezorientat. Constanța regulilor dă copilului un sentiment de siguranță. Părinții 
sunt modele pentru copil și de aceea trebuie să aibă și să respecte - și ei la rândul lor – niște reguli de viață 
și comportament. Copilul învață de la proprii săi părinți cum să își respecte părinții - prin exemplul pe care 
îl dau părinții etc.  

În concluzie, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le 
transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo 
unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. TOMA FLORINA 
 
Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este vorba 

despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la gradiniță sau școală, copilul trebuie învățat să 
înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părintii sau 
educatorii.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Apoi, in cei 7 ani se "predau" lecții grele de educație care pregăteau copilul pentru acel prag de 
desprindere. Multe energii, timp, nervi și frustrări copilărești se derulau. Părinții țineau mult la acea 
educație, copiii o înghițeau pe nemestecate. Astăzi, 7 ani de acasă simbolizează un anumit standard, minim 
dar cumva obligatoriu, în care trebuie să se încadreze odraslele noastre care se încăpățânează să accepte 
încadrarea și au dureri dorsale privitor la dorințele noastre. E drept, și părinții s-au adaptat, mulți au renuntat 
la standardele astea, de voie sau de nevoie, dar a rămas așa, o umbră de parfum de trecut, un fel de deziderat 
și, de ce să nu recunoaștem, un fel de termen de comparație.  

Cert este ca educația trebuie să existe, doar că fiecare copil are ritmul său de evoluție, iar 
obligativitatea a devenit nițel desuetă, așa că la 7 ani unii copii sunt de pus în ramă, iar alții... mai puțin. 
Cred însă că nu trebuie să mai facem comparații la vârsta de 7 ani.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Lucrurile astea se învață mai mult prin copierea părinților și a altor educatori, mai degrabă decât din 
predici și povețti. Asă că e de maximă importanță ca părinții sa fie un exemplu pentru cei mici.  

Și e important, de asemenea ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că dacă în mica copilărie 
e mereu altcineva care să-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va încerca totul, 
ca să-și afirme independența, ori va evita totul, dintr-un exces de prudență. Pe când, daca e obișnuit de mic 
să înfrunte niște situații și să facă niște alegeri (evident, pe măsura lui, și controlate de adult) îi va fi mult 
mai uțor să ia hotărâri în ceea ce-l privește.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
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sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TOMA IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTEASCA, STRUCTURA CIREȘU 

 
Educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, formarea personalităţii şi comportamentului 

copilului se face până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un 
copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de 
vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc cei șapte ani de acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi 
afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de 
sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă 
copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi 
climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor copilului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate 
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se 
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
om. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 
 

 PROF. TOMESCU GABRIELA 
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 Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează ca 

om. Ea are un rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului pentru că ştim că „există 
evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii individului”[1], respectiv a copilului.  

 
 Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va 

raporta la societate. Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă (doar în cazul 
unui sistem nervos foarte puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic în familie şi societate); părinţii 
care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu (unii ajung delicvenţi); 
părinţii care denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfăţ şi severitate, vor forma un tânăr 
dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile sociale. [2] 

 „Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor 
noastre”. [3] Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi 
educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. „În 
educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă 
mult mai bine decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar. 
”[4] 

 Apoi, educaţia începe din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama va avea toată grija 
să-i transmită copilului sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă, acestea având un 
rol important în formarea lui, fiind climatul în care se dezvoltă. „Impresiile primite de prunc în timpul 
sarcinii în pântecul mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă şi chiar spirituală”. [5] 
„Trebuie să amintim că orice ţipete, orice cuvinte murdare îl spurcă deja pe copil, întipăresc deja în inima 
lui, încă din pântece, imaginile viciului şi a patimilor. ”[6] Comportamentul plin de afecţiune al mamei este 
foarte important pentru formarea „sentimentul comuniunii sociale. El favorizează comunicarea, colaborarea 
şi actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie relaţiile cu mama, afecţiunea reciprocă dintre mamă 
şi copil. ”[7] 

Atunci când cunun, le spun soţului şi soţiei: „relaţiile conjugale, respectul, dragostea,  
tandreţea şi căldura sufletească – sunt 90% din educaţia copiilor, restul trebuie doar subliniat şi nici 

nu trebuie să vorbiţi mult”. (Ptotoiereul Valerian Krecetov)[8] 
 Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate: „într-o 

grădiniţă o parte din preşcolari au asistat la un spectacol dat de un actor care tot timpul se comportă violent, 
agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele următoare s-a constatat că aceştia se 
comportau mult mai agresiv cu jucăriile şi păpuşile lor, în comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la 
spectacolul respectiv. După opt luni, 40% din lotul experimental imitau acte agresive din categoria celor 
văzute în spectacol. Rezultă rolul important jucat de exemplul celor din jur. ”[9] Toate acesta îl pot marca 
profund, însă copilul va suferi mult mai puţin dacă „simte în el siguranţă şi dacă are încredere în părinţi. 
”[10] Dar dacă vede atitudini nepotrivite „la un om în care are multă încredere, la părinţi, fraţi, rudenii, etc., 
atunci influenţa va fi mult mai mare asupra lui”[11].  

 Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său. 
Acesta se formează din copilărie până la adoleşcenţă. Astfel, „când relaţiile dintre părinţi au fost 
armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă. ”[12] 

 Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la 
maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se autoeduce. 
Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale omului sunt în 
mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. Greu va înţelege extrovertirea unei persoane 
în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate şi altele asemenea, cineva 
crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la 
nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu.  

2628

 

https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn1
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn2
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn3
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn4
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn5
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn6
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn7
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn8
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn9
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn10
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn11
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn12


Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă. În mare parte 
cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul tinerilor 
(şi nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase.  

CONCLUZII 
Lumea e condusă din camera copilului (Tholuck)[13] 
 După cum am demonstrat până acum într-o manieră succintă, rolul familiei în educaţia copiilor este 

esenţial. „Familia reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. […] Aici se trezesc şi încep să se 
dezvolte puterile latente ale sufletului personal; aici începe copilul să iubească (pe cine şi cum?), să creadă 
(în ce?) şi să sacrifice (cui şi ce?); aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său; aici se descoperă 
în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare; aici devine copilul un om mic, 
din care mai apoi se dezvoltă o mare personalitate sau un pungaş mărunt. ”[14] 

 Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie. „Dacă copilul nu învaţă să iubească în familie, de la 
părinţii săi, unde va învăţa să iubească? Dacă nu s-a deprins încă din copilărie să caute fericirea tocmai în 
fericirea reciprocă, în ce porniri rele şi vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta maturităţii? Copiii preiau 
totul şi imită totul…”[15] 

 Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de 
a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care 
nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec social şi spiritual? Se pare că aceasta depinde de 
puterea de autoeducare a copilului dar şi de persoanele cu care intră în contact. Persoanele care intră în 
contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în copilărie, tind să-i judece, dar soluţia este să-i ajute să 
se integreze, dovedind răbdare şi altruism. Vor primi în schimb fericirea celuilalt ca stimulent asupra 
propriei fericiri. Adică cel ce unge cu miresme pe altul, el mai întâi miroase frumos.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN REALIZAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 
STUDIU DE SPECIALITATE 

 
PROF. TOMICI MIHAELA CORINA,  

LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRĂTIANU, TIMIȘOARA 
 
 Omul devine om numai prin educație, dar educația trebuie să se silească să urmeze mersul simplu al 

naturii. Psihicul copilului trece prin trei stadii evolutive: de la starea naturală, individuală (instinctul), la 
starea socială (cu participare la cerințele sociale) și la înnobilare sufletească (moralitatea însăși), trecere 
realizată cu ajutorul educației, făcută special de mamă, cea dintâi și cea mai importantă educatoare.  

 Pestalozzi a evidențiat rolul deosebit al mamei în educația copilului, în dezvoltarea personalității 
acestuia. " Ea deschide copilului lumea, îl pregătește spre a se putea folosi de simțurile lui și tot ea îi 
dezvoltă de timpuriu atenția și facultățile intuitive. " 

 Sentimentele de iubire, de încredere, de recunoștință, de supunere și de datorie, care stau la baza 
realităților interumane, se cultivă treptat prin exercitarea lor în sânul familiei și în școală. Înobilarea 
sufletului nostru nu trebuie însă să tindă numai spre perfecționarea de sine a fiecăruia, ci a tuturor membrilor 
unei colectivități. "Aceste două mari legi trebuie să devină pentru copil a doua natură, căci numai astfel se 
realizează ordinea și armonia socială. " 

 Numai pentru a conserva în inima copilului sentimentele de recunoștință, de dragoste, de încredere 
și de supunere față de adulți, Pestalozzi considera necesară introducerea la copil a ideii de Dumnezeu, pe 
care de altfel o și reduce ca substanță la aceste sentimente, spunând textual: " În aceste simțăminte rezidă 
Dumnezeu și întreaga putere a ființei noastre este strâns legată de păstrarea lor. " Fără filosofia din jurul 
ideii de Dumnezeu, el îi laicizează de fapt conținutul reducând-o la cele mai omenești și uzuale sentimente. 
Mama ține locul lui Dumnezeu langă copilul ei.  

 Care părinte nu își dorește fericirea copiilor săi? Cine nu vrea ca fiica sau fiul lui să devină un om 
integru, bine pregătit pentru viață, cu o personalitate puternic conturată? Desigur, la rândul lor, și părinții 
noștri au avut această firească și nobilă dorință.  

 Familia este prima școală de educare a copiilor. Ea trebuie să acționeze ăn special împotriva 
dedublării personalității copilului, a ipocriziei, a atitudinii de " taler cu două fețe"- cum se zice.  

 Influența pe care o exercită familia asupra copiilor este multilaterală și deosebit de adâncă. O mare 
parte din cunoștințele, deprinderile igenice și obișnuințele de comportare morală, elevul le datorează 
educației din familie. Adesea, urmele acestei educații rămîn pentru întreaga viață, influențează 
personalitatea copilului.  

 O influență pozitivă asupra dezvoltării copiilor o exercită și profesiunea părinților, care ține pasul cu 
tehnica modernă și introduce în mediul familial reprezentări și noțiuni despre această tehnică și problemele 
ei.  

 Prin dezvoltarea personalității înțelegem schimbările, creșterile cantitative și calitative intervenite în 
cursul vieții. Creșterile cantitative, adesea neînsemnate, imperceptibile, dar necontenite, pregătesc 
schimbări radicale calitative. De exemplu: dezvoltarea memoriei unui copil de 12 ani față de a unuia de 7 
ani nu constă în sporirea capacității de a reține mai multe cunoștințe, ci și în preponderența pe care o 
dobândește memoria logică față de cea mecanică.  

 Cercetările întreprinse de către psihologi și pedagogi au dovedit că formarea și dezvoltarea 
personalității umane este influențată de trei factori: ereditate, mediul și educația.  

 Între copilul unui țăran și copilul unui orășan nu există la naștere nici o deosebire. Toți oamenii 
posedă la naștere, în mod egal capacitatea de a gândi, de a se dezvolta. Deosebirile care apar ulterior între 
oameni sunt rezultatul exclusiv al educației și mediului familial în care se dezvoltă. Dezvoltarea 
personalității copilului este determinată de educația primită în familie. Formarea generației tinere depinde 
de educația pe care o primește, de experiența pe care o acumulează. Mediul social în care trăiește copilul 
exercită asupra acestuia o serie de influențe. Dezvoltarea fizică, intelectuală, morală și estetică a copiilor 
sunt influențate de mediul în care trăiesc. Este cunoscută zicala " nu are cei 7 ani de acasă". Familia are una 
din cele mai mari contribuții asupra dezvoltării personalității copilului. În cadrul acesteia, copilul își 
îmbogățește bagajul de cunoștințe, își formează perceperi și deprinderi de muncă și de comportare morală.  
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„CEI 7 ANI DE ACASĂ!” 
 

PROF. INV. PRESCOLAR 
 TOMŞA MARIA VIOLETA 

 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să îl ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR MIHAIELA-ALIETA TORUMBA 
ŞCOALA PRIMARA MOSNITA VECHE, JUD. TIMIS 

 
 Se numesc „cei şapte ani de-acasă” deoarece copilul îşi petrece cel mai mult timp cu familia, în 

special până la vârsta de 3 ani, iar membrii familiei au cea mai mare influenţă asupra lui.  
La vârsta preşcolar copilul are nevoie de modele, de identificare cu persoanele foarte apropiate. 

Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata, cu unul dintre bunici sau cu un frate. Astfel va exista o 
încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi şi cea a cunoaşterii de sine.  

În faţa copilului, adultul trebuie să îşi controleze limbajul şi al comportamentul, dar să aibă şi un 
control al exprimării diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe etc), precum şi al dorinţelor şi 
nevoilor. Adultul va trebui să îşi impună anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a 
conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din 
viaţa sa, cât şi din cele negative.  

Modelele de conduită oferite de părinţi şi climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele 
educaţionale reprezintă primul model social, având o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea 
concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori 
sociale.  

 Cel mic supraveghează, analizează, interiorizează constant ceea ce fac adulţii, iar mai târziu va 
exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat sau nu în societate.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi afecţiune şi în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ceea ce este pe măsura capacităţii sale de înţelegere.  

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, şi toate activităţile pe care le desfăşoară împreună, 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult.  

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? Deprinderi de autoservire, ordine, reguli de igienă şi de curăţenie, 
exprimarea propriilor nevoi, exteriorizarea trăirilor, sentimentelor şi emoţiilor, atât pozitive, cât şi negative, 
bunele maniere, limbajul corect transmis, modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse 
provocări ale mediului înconjurător (când este certat de cineva, dacă i se ia jucăria de către alt copil, dacă 
nu primeşte cadoul dorit, când este pedepsit pentru diverse fapte etc), perseverenţa în realizarea unei sarcini, 
alegerea motivelor şi a motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.  

Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 
competitiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini etc. Altele influenţează 
dezvoltarea sa de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele, ori nu va fi încrezător în forţele proprii.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să dea noi valenţe la ceea ce a realizat familia, să completeze golurile 
din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să îl ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu. Aceasta este 
perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu 
un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, 
aşa aceştia vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-
l creează în primul rând părinţii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR TOTH ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” SATU MARE 

 
 Copiii învăță care sunt lucrurile importante în viață ascultându-ne și privindu-ne. De aceea nu trebuie 

numai să le explicăm cum să se comporte ci mai ales să le arătăm.  
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă vedem un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se 
comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia 
către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din 
jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Copilul în primii ani de viaţă ,,se construiește” şi este importantă această etapă a celor „şapte ani“? 
Dacă luăm în calcul doar trei aspecte, şi anume construcţia unui sentiment de apartenenţă familială, 
construcţia unui sentiment de identitate individuală şi construcţia unei structuri psihice interioare adaptate 
lumii exterioare şi capabile să răspundă exigenţelor acesteia, această perioadă reprezintă fundația noastră 
ca oameni, fundamentul pe care se construiește personalitatea noastră.  

Apartenenţa familială este esenţială pentru construirea unei identităţi individuale. Ea presupune că 
există o transmitere către copil a istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor şi mai ales că acest 
copil îşi găseşte un loc în acea familie şi este membru al acesteia.  

 Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

Baza formării unui comportament pozitiv, dezirabil și corespunzător al copilului este relaţia afectivă 
cu părinţii. Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă 
încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi 
creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament". Copilul care se simte apreciat 
de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Pe termen lung un copil 
crescut într-o astfel de atmosferă, atunci când va greși, intenționat sau nu, va avea tăria și conștiința de a 
recunoaște fapta mai puțin onorabilă știind ca găsește la părinți înțelegere, deschidere și suport moral.  

Părinții sunt modele pentru copii, de aceea este probabil ca la rândul său să manifeste același tip de 
comportament văzut acasă, la părinți, în raport cu colegii, prietenii, persoane din mediul apropiat și chiar 
proprii copii la un moment dat. Copiii crescuți în astfel de medii se consideră a fi mai bogați din punct de 
vedere emoțional, ceea ce este foarte bine pentru că reușesc mult mai ușor să găsească punți de comunicare, 
relaționare și adaptare la mediu și la toți stimulii externi lui. Dacă ne gîndim la o semnificaţie a celor şapte 
ani de acasă, aceasta constă în a-l învăţa pe copil să creeze legături.  

 În opinia psihologilor și a literaturii de specialitate, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are 
voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă 
nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl 
învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, 
părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, 
darămite copiii.  

 De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special.  

Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștinte, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, și 
este una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de 
acumulare de informații, de memorare și de însusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Deci 

2634

 



copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informații, 
de către cine și în ce mod.  

 Acești ani se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu 
familia, în special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 AUTOR: TOTH ENIKŐ PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMANT PRIMAR 
 ȘCOALA GIMNAZIALA” SIMION BARNUȚIU” ZALAU 

 
 Familia este prima școală unde copiii primesc lecții de viată, indiferent de intențiile protagoniștilor. 

Unii parinți pur și simplu se pricep să interacționeze cu copilul, alții sunt slabi la acest capitol. Copiii sunt 
buni receptori ai schimburilor emoționale din cadrul familiei. Copilul prinde mesajul a ceea ce crede el că 
se întâmplă, și cum lumea lui este bazată pe observarea și interacțiunea cu părinții săi, învață cum să simte 
în privința lor însăși, ce reacții vor primi de la ceilalți, cum să-și exprime speranțele.  

 
Mesajul emoțional este puternic, poate schimba pentru multă vreme raportul eu – ceilalți și 

consecințele sunt profunde. Unii părinți exagerează, își pierd răbdarea atunci când copilul nu se descurcă, 
ridică tonul dovedind exasperare sau dezgust, jignesc copilul cu fel de fel de cuvinte ca prost, etc. Undeva 
acesta manifestă același comportament care distruge căsniciile. Alți părinți însă au răbdare, ajută copilul să 
înțeleagă, îl lasă să decidă, fără să-și impună voință.  

 Un comportament emoțional adecvat îl au acei părinți care acordă atenție sentimentelor copilului, 
înțeleg ce îl nemulțumește, verifică, inițiînd o relație și un dialog cu copilul, găsește căi pozitive și 
constructive de calmare a sentimentelor și de antrenare emoțională a micuțului. Acesta, având ca mentor și 
model părintele, va capăta abilități care îi vor ridica inteligența emoțională, cu efecte net superioare în 
școală și în viață.  

Dezvoltarea copiilor care au ca mentori părinți inteligenți emoțional este evident benefică, fiecare 
nouă achiziție fiind un mod de a câștiga încredere în capacitățile proprii.  

 Părinții trebuie să înțeleagă cum pot, prin acțiunile lor, sș ajute la generarea încrederii, a curiozității, 
a plăcerii de a învăța și de a înțelege limitele.  

Pe măsură ce cresc, copiii sunt implicați în situații de viață în care învață lecții emoționale în care să 
poată discerna între sentimente și mai ales să perceapă intensitatea diferitș între tristețea determinată de un 
film, supărarea pentru faptul că un apropiat suferă, mânia care apare după o jignire. Empatia, capacitatea 
de a înțelege sentimentele celuilalt, este una din primele lecții pe care părinții o dau, atunci când se 
adaptează sentimentelor copilașului. Apoi, acesta învață să aibă o reacție de empatie, să-și recunoască, 
domolească sau stăpânească sentimentele. Astfel își dezvoltă inteligența emoțională, care îi sporește 
abilitățile de a trata sentimentele care apar în cadrul relațiilor interumane. Devin mai sociabili, mai 
afectuoși, mai puțin tensionați, în preajma părinților, a autorității în general. Acești copii își controlează 
mai bine emoțiile, se supără mai rar (sunt invatați să vadă dincolo de parente și să caute soluții) și se 
calmeaza mai ușor. Acest lucru păstrat de-a lungul vieții aduce o sănătate fizică mai bună (fără presiune pe 
hormonii de stres și alți indicatori ai stărilor emoționale).  

 Având mai puține probleme de comportament, acești copii se adaptează mai ușor în societate, sunt 
mai îndrăgiți. Un alt efect pe termen lung este de ordin cognitiv, copiii dovedindu-se mai atenți, ei se 
concentrează mai ușor și astfel sunt mai eficienți în învățare. Dobândirea elementelor emoționale 
fundamentale se face treptat, și apoi se dezvoltă și se întăresc, devenind abilități de relaționare și sporind 
capacitățile fizice și intelectuale.  

 Încă de la naștere, relația mamă-copil este una specială, și se manifestă prin percepția sentimentelor, 
copilul simte caldură și afecțiunea mamei și se liniștește ușor. Știe că poate avea încredere! 
 Copilăria reprezintă o șansă unică pentru lecțiile emoționale, oaze de oportunități pentru părinte de a fi 
mentor și antrenor în dezvoltarea inteligenței copilului său.  
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EDUCAȚIA TIMPURIE A COPIILOR 
 

 PROF. INV. PRIMAR TRAISTARU CERASELA-ELENA 
 LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI-STRUCTURA STRAMBA-JIU, GORJ 

 
„Scoala este a doua casă, dar acasă este prima școală”.  
 Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la vârsta de 7 ani, 

fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind în primul rând cadrul existenței biofizice al 
dezvoltării copilului. Principalul obiectiv al familiei trebuie să fie păstrarea sănătații, creșterea normală și 
călirea organismului. Copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă 
pentru copil și „școala primilor ani” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor 
care îl vor defini ca om întreg. Ei reprezintă pentru copil, primi mentori reali și trebuie să devină conștienți 
de educația dată copilului. Copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, comportament pozitiv. Toate acestea 
cu calm, înțelegere, răbdare și înțelegere față de copil. Dragostea de „bine”, de „adevăr” are nevoie mai 
ales de acțiune, de descoperire a virtuților de către copil. Cultivarea dragostei față de frumos se realizează 
tot în familie prin pregătirea bunului gust al copilului față de ținuta și locuința sa.  

 Climatul de familie influențează personalitatea copilului, echilibrul relațional și adaptativ. 
Componenta afectivă, comunicarea verbală și jocul cu copilul au un rol esențial în relația părinte-copil. 
Succesul relației părinte-copil depinde de dragostea părintească, de iubirea necondiționată care presupune 
afecțiune, înțelegere, asigurarea unor raporturi relaționale juste și echilibrate. Dacă copilul este iubit este și 
usor de disciplinat și de modelat. Fără iubire copilul va avea tulburări caracteriale în dezvoltarea 
personalității. Mângâierea, cuvintele de încurajare, lauda, blândețea, atmosfera afectuoasă arată iubirea. Cu 
cât legătura emoțională dintre părinte și copil este mai puternică, cu atât posibilitatea dezvoltării unui 
comportament delicvent este mai scăzută. Părintele va trebui să găsească forța, secretul de a crește un om 
rezistent, puternic, adaptabil și echilibrat. Strategiile educative ale familiei vor influența în mare măsură 
personalitatea copilului și reușita școlară a acestuia.  

 Cel mai frumos dar pe care îl oferă părinții copiilor este propria sănătate emoțională, fizică, spirituală 
și intelectuală. Cand spunem ca un copil are cei sapte ani de acasa ne gandim la un copil bine crescxut, care 
stie sa salute, sa spuna multumesc, terog, care se comporta cuviincios cu cei de varsta lui si cu adultii. 
Educatia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia catre adaptarea copilului in societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine in relatiile cu cei din jur decat unul caruia ii lipsesc cei sapte ani de 
acasa. Copilaria reprezinta cea mai buna perioada a vietii pentru educatie, pentru formarea si instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care raspunde de trebuintele elementare ale copilului si de 
protectia acestuia. Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta atat 
direct, prin actiuni mai mult sau mai putin dirijate cat si indirect, prin modele de conduita oferite de familie. 
Modelele de conduita oferita de parinti, pe care copiii le preiau prin imitatie si invatare si climatul socio-
afectiv, in care se exercita influentele educationale, reprezinta primul model social cu o influenta 
hotaratoare asupra copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si 
relationare in raport cu diferite norme si valori sociale.  

 In familie se dezvolta sprijinul de afirmare a idealurilor copilului, dorinta sa de participare la viata 
sociala, culturala si politica a tarii sale. Tot aici, se formeaza primele deprinderi de viata sanatoasa ale 
copilului, de conduita igienica individuala si colectiva si de altruism. componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societatii, constituind bagajul educatival al ,,celor 7 ani de acasa”.  

,,Cei 7 ani de acasa” isi pun accentul cel mai mult in ceea ce devine un copil mai tarziu si anume-
OM. Aceasta este perioada cea mai importanta, fiind temelia pe care se cladeste o fiinta cu diverse aptitudini 
si preferinte, cu un comportament normal dau deviant. Asa cum noi ne comportam, cum ne crestem si ne 
educam copiii, asa vor trai si se vor manifesta pe viitor. Copii cresc si se formeaza in viata intr-un univers 
pe care-l creeaza parintii.  
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR: TRANCA MARIA-CRISTINA 
 
Ce sunt cei 7 ani de acasă ? Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece 

copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza 
acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde 
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar 
vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. 
Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse 
din familie Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de 
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de 
cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea 
confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul 
în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a 
părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine 
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul 
în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este 
important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de 
acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al 
familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care 
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de 
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de 
către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure 
că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor 
desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot 
solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum 
este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului 
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 TRANDAFIR ANDREEA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „VASILE BURLUI”, SUCEVENI 

 
„Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților. ” – Valeria Mahok.  
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare.  

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.  

 Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecțională este famila, acolo unde 
copilul își petrece primii șapte ani din viață. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în valorile 
grupului de referință, dar și de formare a primelor conduite sau de interiorizare a unor stări de spirit 
elementare. Familia constituie mediul cel mai natural cu putință și care exercită o influență imensă, de multe 
ori în mod implicit, ascuns, indirect. Carențele manifestate la acest nivel reverberează într-un mod profund 
și de durată asupra comportamentului celor tineri. Un climat propensator, tonifiant va constitui un factor 
favorizant pentru îmbogățiri ulterioare. Să remarcăm faptul că familia îl inserează pe copil în civilizație mai 
mult prin latura expresivă, strict exemplificativă, și mai puțin prin latura teoretică, reflectată. Familia trebuie 
mai mult să formeze decât să informeze. Copilul ,,absoarbe" din mediul apropiat, familial, primele impresii, 
formându-și conduite prin mimetism și contagiune directă. Copiii vor face sau vor crede precum părinții, 
imitând comportamentele acestora.  

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 TRANDAFIR EMIL 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „LUDOVIC COSMA”, GALAȚI 

 
„Dacă n- ai șapte ani de acasă, degeaba mai faci studii universitare” – Mihai Cucereavii 
De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special.  

Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, una 
din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de 
informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

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

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

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea.  

 Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. Pentru ca temelia educației să fie rezistentă este necesar ca părinții să explice copiilor 
normele de bună purtare, care fac ca oamenii să trăiască în bună-înțelegere. Acestea pot varia de la o familie 
la altă, întrucât pot interveni diferențe de educație, religie și credință. Și totuși partea cea mai importantă 
este aceeași: regulile de bun simț, care nu ne permit să mințim, înșelăm sau unelti împotriva celui de lângă 
noi. Iubirea, respectul și onestitatea sunt general valabile în toate societățile, fie ele creștine sau nu, educate 
sau mai puțin educate.  

A educa un copil este sarcina cea mai grea din lume, dar aproape obligatorie. Calitatea acestui demers 
se va observa în evoluția ulterioară a copiilor, în dezvoltarea societății și în crearea unei mentalități 
sănătoase. În cadrul familiei copilul se dezvoltă intelectual, îşi însuşeşte limbajul. Volumul vocabularului 
şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi in această directie. Familia 
contribuie şi la educaţia morală a copilului. În familie se formeaza cele mai importante deprideri de 
comportament: respectul, politeţea, sinceritatea, ordinea, grija faţă de lucrurile incredinţate. Părintele este 
un exemplu pentru copil. Pe măsură ce copilul creşte asupra lui acţionează tot mai mulţi factori educativi: 
grădiniţa, şcoala care continuă să perfecţioneze educaţia începută în familie.  

Părinţii trebuie să fie exemple pozitive pentru copil prin modul cum vorbesc, cum se comportă, cum 
rezolvă anumite conflicte apărute in familie, deoarece copilul va fi foarte atent, iar mai târziu va exterioriza 
toate acestea in diverse situaţii şi va fi acceptat sau nu de societate.  

Așadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
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deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 
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 METODE MODERNE DE PREDARE-INVATARE-EVALUARE VERSUS 
 METODE TRADITIONALE 

 
 PROFESOR TREPADUS DORINA 

 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LEHLIU-GARA 
 
 Invatamantul actual pune accent pe activizarea elevilor, utilizarea metodelor moderne in timpul 

actului educational. Nu se merge pe memorare, ci pe creativitate, gandire si logica.  
 In teorie, intr-adevar, este posibil asa ceva. Dar practica demonstreaza ca, la anumite discipline nu 

se pot folosi doar metode moderne. Dar nu putem folosi nici doar metode traditionale.  
 Pentru o lectie eficienta, ideal ar fi sa imbinam metodele traditionale cu cele moderne. In ce 

proportie? In proportia necesara fiecarei lectii, pentru a fi o lectie perfecta. Cand o lectie este perfecta? O 
lectie este perfecta atunci cand elevul iese de la ora fascinat, captat, si curios sa vada urmarea.....  

 Aceasta perfectiune depinde de abilitatea profesorului, de cunostintele lui, de implicarea lui in actul 
educational. Experienta unui profesor isi poate spune cuvantul. Asta nu inseamna ca succesul imbinarii 
metodelor este garantat. Dar tocmai aici intervine creativitatea profesorului.  

Daca elevul nu devine interesat, incerci toate variantele posibile, pentru ca nu trebuie sa uitam ca 
permanent exista acest binom: Profesor-elev. Trebuie sa cunoastem foarte bine colectivele de elevi, si 
fiecare elev in parte. Trebuie sa avem rabdare cu elevii, sa le acordam timp si sa folosim toata experienta 
noastra pedagogica pentru a-i capta atentia.  

 Folosite separat, metodele traditionale cum ar fi: expunerea, povestirea, descrierea, prelegerea nu au 
efectul scontat. Atentia elevului este captata, dar elevul nu va deprinde abilitatile si competentele cerute de 
programe. Sau, daca utilizam aceste metode, sa fie el, elevul cel care extrage o descriere dintr-un text, o 
recunoaste sau realizeaza el descrierea unui personaj sau personaj istoric.  

Noi, profesorii putem folosi aceste metode la captarea atentiei, dar nu si in predarea ei.  
Utilizarea excesiva a unor metode moderne, de exemplu jocul de rol, duce elevul in latura jocului, 

distractiei, si percepe totul ca pe o gluma. Si metodele moderne trebuiesc alternate, deoarece utilizarea 
aceleiasi metode o perioada mare de timp duce atat elevul cat si profesorul catre rutina, si atunci elevul se 
plictiseste, nu mai prezinta interes.  

 Este bine ca, in activitatea noastra didactica sa evitam rutina. Din fericire exista atatea studii si lucrari 
de specialitate care prezinta metode de predare-invatare-evaluare, incat nu este foarte greu pentru un cadru 
didactic sa ,,impleteasca” o lectie frumoasa combinand metodele traditionale cu cele moderne. Sunt, de 
asemenea, o multime de informatii, imagini, filmulete, care puse unde trebuie si atat cat trebuie pot 
infrumuseta o lectie. Cel putin la istorie, disciplina pe care o predau.  

 Trebuie sa intelegem ca nu toti copiii sunt pasionati de scoala. Unii vin ca trebuie, altii vin pentru 
lapte si corn, iaurt sau mancare calda. Trebuie sa ne gandim ca unii vin din frig, altii sunt crescuti de bunici, 
noi trebuie sa-i intelegem si sa le facem viata mai usoara, mai frumoasa, mai atractiva. Sa-i facem sa se 
simta la scoala ,,acasa”.  

 Punctul slab al muncii profesorului este lipsa materialelor didactice. Nu toate scolile au calculatoare, 
inca nu au videoproiectoare, nu au harti, sau sunt ineficiente, si atunci oricat de abili, preocupati sau 
experimentati, singurele ,,mijloace” pe care le avem la indemana sunt manualul si ,,arta povestirii”. Cum 
spune domnul profesor doctor Adrian Cioroianu ,,, istoria este cea mai frumoasa poveste!”.  
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RELATIA FAMILIE-SCOALA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR TRESTIANU VIORICA 
 
Motto: ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i invăţăm cum să se adapteze “.  
Maria Montessori 

 
 Pentru un copil, primul educator este familia. Şi mai ales, dintre toţi membrii familiei, mama este 

cea mai direct şi cu efecte mai mari implicată în procesul complex de educare a copilului mic: „ea îi trasmite 
afecţiunea deplină, gingăşia, tandreţea, însuşiri pe care nu le posedă într-un grad atât de mare decât mamă 
iubitoare, fericită de copilul din braţele sale” ( Popescu I. ). Ulterior, intervine aportul educativ al şcolii. 
Familiile trebuie să fie implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă, precum şi în şcoală. Familiiile pot întări 
învăţarea acasă, prin implicarea în şcolile în care studiază copiii cu cerințe speciale., încurajându-i pe aceştia 
să participe la lecţii şi susţinându-le interesul pentru discipline interesante.  

Comparativ cu generaţiile anterioare, familia de azi petrece foarte puţin timp împreună. Părinţii şi 
copiii se confruntă cu dorinţa de a echilibra cererile vieţii de familie cu cele impuse de locul de muncă. 
Părinţii se află într-o perioadă când petrec foarte puţin timp cu copiii lor. Pe de cealaltă parte, şcolile trebuie 
să răspundă nevoilor părinţilor şi să le ofere acestora sprijinul necesar pentru a se putea implica în procesul 
de învăţare a copilului cu cerințe speciale..  

 La vârsta preşcolară un factor educativ foarte important ȋl reprezintă grădiniţa, care desfăşoară un 
amplu proces instructiv-educativ. Orice cadru didactic care conduce o grupă de preşcolari, trebuie să 
cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităţile intelectuale precum şi 
particularităţile lui comportamentale şi caracteriale. Se preocupă de integrarea socială a preşcolarului prin 
implicarea lui în mediul grădiniţei, al grupei de preşcolari pe care o conduce. Treptat, cu multă răbdare, 
educatoarea este cea care cultivă încrederea în propriile posibilităţi ale copiilor, integrând în jocuri şi 
activităţi copiii timizi, lucrând diferenţiat ȋn funcţie de posibilităţile şi de trebuinţele fiecăruia, utilizând 
jocul şi jucăriile existente pentru a-i apropia de acestea.  

Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală: 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei. Educatoarea trebuie să 
cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea 
copiilo cu cerințe speciale. Nu se poate educa în mod corect un copil fără a-l observa atent, fără a-l studia, 
fără a-i înţelege personalitatea.  

 Un parteneriat grădiniţă-familie este esenţial pentru succesul preşcolarului Literatura de specialitate 
recomandă trei direcţii: acceptarea familiei, respectarea familiei şi legătura cu familia. Se pare că cea mai 
mare barieră a parteneriatului grădiniţă-familie este faptul că părinţii nu se simt acceptaţi. Pentru a evita 
acest lucru cadrul didactic trebuie să aibă o atitudine pozitivă faţă de familie, furnizând astfel un punct 
pozitiv de plecare ȋn relaţie cu ei, să recunoască şi să acorde feed-back la nevoile şi temerile părinţilor, să 
informeze părinţii cu privire la activităţile care urmează să aibă loc ȋn grădiniţă, să folosească un limbaj 
prin care să interacţioneze cu familia, să implice părinţii ȋn realizarea programelor astfel ȋncât să ȋnţeleagă 
cât de importantă este activitatea cu profesioniştii. Toţi părinţii doresc să fie respectaţi. Astfel, se pot oferi 
diplome familiilor care să ateste participare lor la procesul educaţional al copilului. Se poate amenaja un 
spaţiu unde părinţilor să li se aducă la cunoştinţă evenimentele din grădiniţă.  

 Implicarea părinţilor în educaţie presupune o mulţime de activităţi. Unii părinţi şi unele familii poate 
că au timp să se implice în mai multe moduri, alţii în doar una sau două activităţi.  

 Părinţii şi profesorii pot creea „parteneriate”, angajându-se în activităţi comune de învăţare, 
sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, finalizând activităţile de îmbunătăţire la nivel de 
şcoală şi clasă, participând împreună la diverse activităţi de luare a deciziei şi fiind „apărătorii” copiilor lor. 
Atât părinţii, cât şi profesorii au roluri şi comportamente bine conturate în acest context.  

 Nivelul succesului este influenţat de gradul în care strategiile sunt relaţionate cu nevoile şi interesele 
părinţilor şi cu situaţiile unice, speciale ale şcolilor şi profesorilor.  
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 O educaţie completă, înţeleasă atât în sens afectiv, cât şi în sens instructiv, nu o pot oferi decât familia 
şi şcoala împreună. Astfel, raportul corect dintre familie şi şcoală, colaborarea dintre ele au un rol foarte 
important în integrarea socială și educațională a copilului.  
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 ȘTII CINE SUNT PRIETENII COPILULUI TĂU? 
 

 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR TRIFA ADINA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SINGIDAVA” /G. P. P. ,,PRICHINDEL”, CUGIR 

 
 A-ți învăța copilul ce înseamnă prietenia nu înseamnă a-i impune un punct de vedere, ci a-l ajuta să 

înteleagă un concept vast si destul de abstract pana la un punct, iar a-i cunoaște prietenii și a interațtiona tu 
însuți cu ei nu înseamnă a-i îngrădi libertatea de a-și alege singur prieteniile, ci mai curând este un mod de 
a-l invața cum trebuie să gestioneze o prietenie, care sunt valorile după care ar trebui sa se ghideze, cât de 
mult trebuie să conteze o prietenie in viața sa etc. Iată de ce, a te implica in viața copilului tău atunci când 
acesta își alege și iși cultiva prieteniile face parte din datoria ta de parinte.  

 Încă din primii ani de gradinita, copilul tău va invata ce înseamnă prietenia, iar tu poți fi prezent în 
acest proces de învățare prin simplul fapt ca îți însoțești copilul la joacă, în parc și că te implici în relațiile 
pe care el și le construiește cu micuții din jur. Îi poți da instrucțiuni cu privire la impartitul jucariilor sau la 
modul in care trebuie să rezolve conflictele cu ceilalți copii. Observă comportamentul copilului tău la joacă, 
pentru a-i vedea slabiciunile si punctele tari in felul in care interactioneaza cu ceilalti copii. Daca este timid, 
ajuta-l sa intre in vorba cu copiii sau daca, invers, este excesiv de sociabil, ajută-l să inteleagă când este 
cazul să se retragă din joaca pentru a nu-i sufoca pe ceilalți. În această etapa a vârstei, copiii își manifestă 
foarte ușor furia pe propriii prieteni. Nu o lua în tragic, ci privește acest lucru ca pe o oportunitate de a-i 
explica copilului tau ce înseamnă fiecare reacție emoțională și cum ar trebui sa o gestioneze pentru a nu-i 
răni pe ceilalti. Copilul trebuie sa stie că furia este ceva firesc, dar ca este ceva trecator si ca ea nu trebuie 
exprimata violent. De asemenea, trebuie să învețe că furia de moment nu trebuie sa distruga o prietenie.  

 O mare greșeală pe care o fac parintții pe masură ce micuții lor se dezvoltă este aceea de a considera 
ca trebuie sa îsi rezolve singuri problemele de relationare cu cei din jur. Da, este adevarat ca uneori este 
mai bine sa iți lași copilul să se descurce singur, însă de cele mai multe ori trebuie sa îți asumi tu rolul de 
a-l îvăța cum sa interacționeze cu prietenii săi. Prietenia este o arta care se învață si care presupune modele 
pozitive, asa ca ofera-i copilului tau acest model.  

 În primul rând, tu însuți trebuie să știi ca nu toți copiii percep la fel prietenia si ca inclusiv 
comportamentul tau, implicarea ta in relatiile de prietenie ale copilului trebuie sa fie adaptata caracterului 
sau. Astfel, un copil timid va avea nevoie sa invete ca nu trebuie sa se izoleze de ceilalti atunci cand 
intervine un conflict, un copil care sufera de ADHD va trebui sa invete ca nu este bine sa fie intotdeauna 
prea insistent sau sacaitor, in timp ce un copil care creste intr-un mediu agresiv sau violent va trebui sa 
invete ca violenta nu face parte din prietenie.  

 Principala virtute a prieteniei din copilărie este dezvoltarea autonomiei. Relaţiile familiale, cu 
părinţii, cu fraţii, sunt importante, dar nu suficiente pentru a forma concepţia despre lume a copilului. Un 
copil care nu depăşeşte pragul familiei se poate confrunta cu dificultăţi de adaptare in societate, izolare, 
depresie. Formarea unor relaţii in afara universului familial inseamnă de fapt primii paşi ai copilului in 
societate. Prietenia din copilărie este puternic ancorată in memorie. De aceea, amintirile din această 
perioadă provoacă celor doi prieteni emoţii intense. Sentimentele, emoţiile, trăirile interioare sunt deseori 
lăsate deoparte in relaţiile stabilite la vârste adulte. Pe cănd principalul liant al prieteniilor care prind 
rădăcini in copilărie este afectivitatea.  

 Vorbiţi cu copilul despre recunoaşterea unui prieten bun, în acelaşi mod în care îl învăţaţi despre 
siguranţa cu bicicleta, traversarea unei străzi, sănătate şi alte pericole. Cu cât începeţi mai devreme cu atât 
e mai uşor să îl ghidaţi în acest proces de construire a unor relaţii sănătoase. Asta înseamnă, de exemplu, 
cum ar trebui să se trateze prietenii unii pe alţii. Vorbiţi cu copilul de multe ori despre asta şi explicați faptul 
că prietenii buni îi respectă pe ceilalţi, respectă reguli şi îi ajută pe cei care au nevoie. Cu cât copilul ştie 
mai mult despre ceea ce este un prieten bun, cu atât îi va fi mai uşor să îl recunoască şi să fie, la rândul lui, 
un prieten bun.  

 Petrece timp cu copilul şi construieşte relaţia cu el. O relaţie bună este cea în care copilul şi părintele 
sunt implicaţi împreună în activităţi, vorbesc frecvent şi îşi exprimă afecţiunea unul faţă de celălalt. Copiii 
învaţă cum să relaţioneze cu oamenii, din relaţiile pe care le au în interiorul familiei, din schimburile care 
au loc zilnic, în cadrul acesteia.  
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 Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult.  
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TIMIDITATEA ÎN PRIMII ANI DE VIAȚĂ 
 

PROF. DOINIȚA TRIFOI 
LICEUL TEHNOLOGIC MARMAȚIA, SIGHETU-MARMAȚIEI 

JUD. MARAMUREȘ 
 
Încă din primii ani de viață copiii beneficiază de atenția permanentă a adulților din jur: părinți, bunici, 

frați mai mari, mătuși, unchi. Unul dintre scopurile permanentei îngrijiri este depistarea de timpuriu a 
mugurilor unor trăsături de caracter, care ar putea avea influențe negative asupra adaptării la societate, și 
încercarea de a le corecta prin diverse acțiuni, de al le vindeca, înainte de a se agrava.  

Una dintre trăsăturile de consemnat este timiditatea exagerată. Ea se manifestă prin faptul că micuțul 
nu vrea să se joace cu alți copii, devine solitar, refuză vehement invitațiile la petrecerile altor copii, devine 
stânjenit când i se adresează o întrebare, se înroșește, lasă privirea în pământ și uneori rostește un răspuns 
mormăit și neinteligibil, se teme să salute, să vorbească, să mulțumească pentru ceea ce primește chiar și în 
situația când e vorba despre cadourile primite la ziua de naștere.  

Timiditatea la copii este de două categorii: trecătoare sau cronică. De obicei, timiditatea trecătoare 
apare ca o consecință a unui eveniment care marchează copilul: schimbarea domiciliului, separarea de 
părinți sau de unul dintre ei, în cazul unui deces sau a divorțului, nașterea altui copil în familie, mutarea în 
alt colectiv, în timp ce timiditatea cronică este un fenomen ce se manifestă zilnic, în orice împrejurare, 
acasă sau în colectivitate, la cumpărături sau la restaurant, la petrecere sau la locul de joacă.  

Se pune problema dacă această trăsătură este una ereditară sau se deprinde în anumite medii de viață. 
Deși există o predispoziție către timiditate, cercetătorii nu au reușit să identifice o genă care să cauzeze asta. 
Totuși, există copii care se nasc cu o astfel de predispoziție, având o sensibilitate considerabilă. Pentru unii 
dintre aceștia, creșterea îi va ajuta să îi observe și să îi înțeleagă pe ceilalți, fapt care va contribui la limitarea 
timidității, însă pentru alții, mediul familial sau diferite experiențe de viață vor contribui la menținerea 
timidității sau chiar la agravarea ei.  

Contextul familial poate întări timiditatea, în situațiile în care părinții înșiși sunt foarte timizi iar 
copiii, care au tendința de a reproduce comportamentele văzute la părinții lor, vor proceda asemenea lor. 
Altă situație care poate înclina balanța în favoarea timidității este aceea în care părinții își devalorizează 
copiii, indiferent dacă o fac conștient sau nu. Părinții prea severi, de asemenea, pot să își împiedice copiii 
să își dezvolte identitatea, ceea ce provoacă inhibarea micuților de a se exterioriza, din frica de a nu 
dezamăgi; ei își doresc să răspundă exigențelor părinților și să se descurce foarte bine, dar le este teamă că 
îi vor nemulțumi pe ceilalți și se retrag în sine dezvoltând un comportament timid. Există și situații familiale 
în care părinții acceptă timiditatea copiilor și o alimentează printr-o protejare excesivă, mai ales că acest 
neajuns este bine tolerat de societate pe motivul calmului și cumințeniei celor mici.  

Mulți copii sunt foarte timizi la vârste mici, dar când cresc, o mare parte reușesc să depășească această 
caracteristică. Consecințele timidității exagerate nu întârzie să apară atunci când aceștia cresc, pentru că ei 
au o dificultate în a-și face prieteni, în a se integra într-un grup, devin solitari, se refugiază în activități 
individuale precum jocurile electronice sau lectura, se tem de judecata celorlalți sau de ridicol, devin 
inadaptați social pentru că evită comunicarea cu alți oameni, pot să apară, ocazional, probleme de 
exprimare, bâlbâială sau anumite ticuri nervoase. Copiii și tinerii care nu-și depășesc timiditatea exagerată 
devin anxioși, manifestă probleme legate de stima de sine, de încrederea în sine, le scade performanța 
școlară sau de pregătire profesională, cu alte cuvinte, manifestă un adevărat handicap pe plan social, 
profesional și sentimental.  

Copilul timid are nevoie de adulții din jur pentru a-și depăși timiditatea sau de a-i limita cât de mult 
influența. El trebuie încurajat să își afirme treptat personalitatea, să își dezvolte stima de sine și încrederea 
în forțele proprii. Pentru aceasta, părinților sau adulților din jur, li se recomandă câteva modalități de a 
acționa: evitarea protejării excesive a copilului, adică să nu vorbească în locul celui mic și să nu îl încurajeze 
să evite socializările la care este invitat, invitarea unor prieteni acasă, în mediul lui familiar, mai întâi un 
invitat, apoi numărul acestora poate crește, facilitarea contactelor cu ceilalți, cursuri, sporturi de echipă, 
punerea copilului în fața faptelor, nu cerându-i părerea pentru a nu-i da prilejul să își imagineze situații 
neplăcute. De asemenea, adulții trebuie să îi pretindă copilului să salute, să mulțumească, să răspundă când 
este întrebat ceva, adică să respecte regulile de politețe. Părinții trebuie să evite etichetările de orice fel, 
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pentru a nu-i da prilejul copilului să creadă că asta face parte din personalitatea sa, și să dea dovadă de 
nesfârșită răbdare pentru a oferi copilului timp să se adapteze la situație, să îl valorizeze insistând pe 
progresele pe care acesta le face, să evite pe cât posibil să îl certe, să nu pună presiune prea mare pe el și să 
nu îl forțeze.  

Copilul timid poate fi pus în fața unor mici provocări, de genul să își comande singur meniul la un 
restaurant, să salute în fiecare zi măcar o persoană, ele sunt stimulatoare și îl ajută să își dezvolte încrederea 
în sine. De asemenea, cel mic trebuie încurajat să își exprime sentimentele, să spună des cum se simte, ce 
crede despre anumite lucruri sau evenimente, faptul că este ascultat îi dezvoltă stima de sine și îl ajută să 
se deschidă spre exterior.  

Părinților și adulților din preajma celor mici și timizi li se recomandă să acționeze cu multă prudență 
pentru a nu pune copiii în situații dificile care să îi intimideze și mai mult. Vindecarea de timiditate 
presupune un proces de lungă durată, așadar este necesară respectarea ritmului copilului de a se adapta la 
cerințele sociale.  

 
Bibliografie: 
1. Greenspan, Stanley, Copilul care îți dă de furcă, tradus de Olga Ceaușu, Editura Trei, București, 

2015 
2. Vallieres, Suzanne, Trucuri psihologice pentru părinți, traducere de Gabriela Petrilă și Paul Aneci, 

Editura Polirom, 2011 
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“CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

PROFESOR TRIFOI LĂCRĂMIOARA FELICIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LAURENŢIU ULICI” RONA DE JOS 

 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

 De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supară atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori 
reguli de politețe, în special.  

 Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc.  

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.  
 Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 

chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale.  

 Bebelușul este atașat de mama și de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și exprimate de 
către copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la diverși stimuli, 
modul de a răspunde la mediu le puteți observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

 La vârsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea și sunt frumoasă, așa 
mi-a spus bunica”, ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami. ” 
Astfel va exista o încercare de concordanță între imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine.  

 Educaţia din primii ani de acasă, de către cei mici, defineşte în bună măsură viitorul adult.  
 Este adevarat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Scoala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Ce pot învăța copiii în cei 7 ani de acasă:  
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igienă; 
– curațenie și exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; 
– bune maniere și comportament; 
– limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre părțile de vorbire); 
– modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

– consecvența în realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atenției; 
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– perseverența în realizarea unei sarcini; 
– alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.  
 Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: 
– spiritul de competiție; 
– altruismul; 
– cooperarea; 
– atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  
 Iar altele influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi 
încrezător în forțele proprii.  

 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte.  

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Familia este cea mai potrivită să răspundă nevoilor copilului. Doar afecţiunea şi dragostea îl fac pe 
părinte să intuiască şi să înţeleagă starea copilului. În familie copilul îşi poate satisface nevoile sale primare, 
îşi poate manifesta frustrările, care sunt temperate de dragostea părinţilor. În familie copilul poate să-şi 
investească toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze, pentru că familia ar trebui să fie un 
mediu mai ales afectiv – garanţie pentru o dezvoltare armonioasă.  

 Familia este mediul esenţial care influenţează dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 
materială, dragoste şi educaţie.  

 Copiii n-au fost niciodată adulţi. Dar, privindu-ne pe noi, doresc să crească mari. Ne investesc cu 
calităţi şi puteri de eroi şi cred în noi, mai ales dacă reuşim să le fim alături.  

 Adulţii au fost cu toţii, cândva, copii. Fiecare adult mai păstrează încă în suflet, în memoria lui 
afectivă, nu ceea ce i s-a întâmplat sau cum a rezolvat nişte probleme, ci felul în care s-a simţit în anumite 
situaţii şi cum a văzut lumea când era copil.  

 Faptul că ai fost copil odată, este un mare avantaj: atunci când nu ai timp sau informaţii la îndemână, 
poţi apela, cu sinceritate şi deschidere, la copilul din tine. Pentru restul există cărţi, teorii, metode, studii de 
caz şi specialişti.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor.  
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
PRIMII EDUCATORI AI COPILULUI 

 
TROFIN ANISOARA ADINA 

 
A educa un copil înseamnă a-i da o șansă la un viitor mai bun, la o viață mai ușoară. Așa cum spune 

proverbul ,,Ai carte ai parte", e clar că fără educație nu avem nimic. Toată viața muncim și ne dorim să 
dobândim de toate și motivația noastră pentru asta e ,,să avem ce lăsa copiilor" sau ,,să nu le lipsească nimic 
copiilor noștri" și ghidându-ne astfel scăpăm din vedere că poate cea mai importantă și mai valoroasă 
moștenire pe care o putem lăsa copiilor noștri este educația.  

Fiecare părinte ar vrea ca al său copil să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, 
începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de 
sport, la teatru, între prieteni sau în vizită la rude. Același părinte trebuie să aibă în vedere faptul că aceste 
lucruri se pot întâmpla numai dacă acel copil primește educația potrivită, primesc iubire și sprijin moral, 
timp dedicat activităților în familie.  

 Educația începe încă de la naștere și bazele ei se pun în familie, în primii 7 ani de viață. Lucrurile 
elementare care țin de igienă personală, sănătate, comportare cu ceilalți, deprinderile de bază precum și 
primul vocabular trebuie dobândite de copil în cadrul familiei și au rol esențial în dezvoltarea lui ulterioară. 
Ciclul acesta al deprinderilor și achizițiilor va fi completat/aprofundat la grădiniță și apoi la școală. Este 
greșit să gândim că educația se face doar la grădiniță și să plasăm toată responsabilitatea educării copiilor 
pe umerii educatorilor, învățătorilor sau a profesorilor. Primii educatori ai copilului trebuie să fie mama și 
tata. La grădiniță se vor confirma și consolida normele deja deprinse din familie. Începând de la vârstă de 
1 an, copiii pot fi învățați norme simple de comportament și politețe. Desigur, nu ne putem aștepta ca un 
copil de 2-3 ani să se poarte frumos tot timpul, în orice situație, dar îi puteți forma de timpuriu obiceiul de 
a se comporta politicos, astfel încât să creați o bază solidă pentru interacțiunile sociale pozitive de mai 
târziu. În acești ani se pun bazele educației de acasă/cei 7 ani de acasă, acum e timpul potrivit pentru ca cel 
mic să învețe să fie onest, corect, să nu mintă, să fie punctual și prietenos, să dea dovadă de solidaritate, să 
respecte oamenii din jurul lui, lucruri simple care să îi asigure o bună integrare socială atunci când va păși 
în afara casei/familiei și va lua contact cu alte persoane.  
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CEA DINTÂI „ȘCOALĂ” E ACASĂ 
 

PROF. TROHONEL MĂDĂLIN GHEORGHE LUCIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHINTENI, COM. CHINTENI, JUD. CLUJ 

 
Omul, după naștere, este pregătit pentru viață mai întâi de părinți, de familie, aceștia fiind cei care 

pun bazele educației acestuia. Specialiștii în domeniu, în urma cercetărilor îndelungate, au ajuns la 
concluzia că în funcție de influența manifestată de familie în procesul de dezvoltare al copilului în primii 
ani de viață, depinde ulterior și comportamentul socio-relațional al acestuia, pe când ajung la adolescență 
și la maturitate. Mai mult decât atât, calitatea achizițiilor psihocomportamentale din următoarele etape de 
viață este dependentă de calitatea achizițiilor psihoafective, psihocognitive și psihomotorii dobândite în 
prima etapă a vieții, copilăria timpurie. Cu alte cuvinte, familia trebuie să asigure un mediu protector și 
afecțiune, în așa fel încât copilul sî se poată dezvolta nu doar fizic, ci și cognitiv și emoțional, ajutându-l în 
creionarea personalității, în formarea respectului de sine și în dobândirea încrederii în proprile forțe.  

Părinții și familia sunt cei care scriu primele rânduri pe „foaia albă de hârtie a copilului”, pe care 
ulterior se vor scrie toate informațiile atât despre sine, cât și despre ceea ce îl înconjoară. Este cunoscută 
expresia „Educația pe brațele mamei este mai importantă decât o sută de dascăli”. În primii ani ai vieții cu 
toții suntem mai sensibili, mai receptivi și schimbători, în această perioadă începând să ni se contureze și 
deprinderile și aptitudinile. De aceea, copiii au nevoie de stimulare intelectuală, de un climat emoțional 
stabil, de suportul familiei și de modele de conduită.  

Este important ca în familie și la grădiniță copilului să i se formeze deprinderi de bază, insistându-se 
pe acestea până când se tranformă în obișnuințe. Bineînțeles, trebuie să se aibă în vedere puterea de 
înțelegere a copilului și adaptarea la vârsta acestuia a modalităților de educare. Colaborarea părinților cu 
instituțiile de învățământ, de orice fel, este fundamentală pentru buna dezvoltare a copilului și ar trebui 
văzută drept unul dintre factorii de rezolvare a problemelor dificile care pot să apară pe parcursul copilăriei 
timpurii, dar și drept cadru d celebrare a performanțelor deosebite, a realizărilor.  

În funcție de modalitatea de raportare a copiilor referitoare la copil, se construiește și modalitatea de 
raportare a acestuia față de societate. Trebuie evitată severitatea pentru a nu forma un individ lipsit de 
personalitate și inițiativă, dar în același timp trebuie evitat și răsfățul, pentru a nu crea un adult care să 
refuze orice efort fizic sau mental, dar care să aibă mereu pretenții crescute de la ceilalți. Părinților le revenie 
obligația de a găsi un echilibru între cele două extreme și, totodată, să evite și inconsecvența educativă prin 
oscilația dintre severitate și răsfăț, pentru a nu forma un adult dezorientat.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
EDIȚIA 2020 

 
 PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: TRUFIN CARMEN 
LICEUL TEORETIC RECAȘ / GRĂDINIȚA P. P. RECAȘ 

 
 Copilul, imediat după ce se naște începe să crească și să se dezvolte. Însă între creșterea fizică și 

dezvoltarea lui psihică trebuie să existe o armonie și un echilibru perfect. Anumite perturbări care apar în 
evoluția lui își pot lăsa amprenta asupra acestuia pe toată viața.  

 Expresia „cei șapte ani de acasă” definește totalitatea cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor 
acumulate precum și a comportamentelor însușite în primii șapte ani de viață. Știm cu toții că această 
perioadă este cea mai spectaculoasă din viața copiilor, deoarece copilul absoarbe ca un burete informațiile, 
le memorează, își însușește comportamente, atitudini, limbaj imitându-i pe adulți.  

La baza educației stau o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Copilul, în prima fază, 
trebuie să înțeleagă și să respecte regulile de comportament care i se impun de către adulți. Considerăm ca 
lipsiți de „cei 7 ani de-acasă” persoanele care în copilărie nu au progresat din punct de vedere psihic și al 
comportării normale în viața socială, fără a constitui totuși cazuri patologice. Educația trebuie să vizeze pe 
lângă alte obiective formarea adolescentului politicos. Manierele de „savoir vivre” se obțin de către copii 
prin contactul zilnic cu membrii familiei.  

 Copilul imită ceea ce vede și aude de la adulți. Utilizarea formelor de politețe este strâns legată de 
obiceiurile părintești. Nu putem cere copiilor să se comporte altfel decât o fac părinții acestora. Copilul va 
saluta, va mulțumi, se va spăla pe mâini înainte de masă, va mânca frumos dacă vede aceste lucruri în sânul 
familiei. La început își va imita părinții, iar în timp aceste comportamente însușite vor deveni rutine și le 
va utiliza de-a lungul întregii vieți.  

La vârsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, să se poată identifica cu o persoană foarte 
apropiată. Astfel, în primii ani, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama și sunt 
frumoasă”, ori „Eu sunt puternic ca tata”.  

Prin contactul cu lumea exterioară, copilul constată că există și alți oameni cu diverse obiceiuri. 
Explicându-i acestuia gesturile sau „obiceiurile nesănătoase”, va lua notă de observațiile celor mari și își 
va completa interesul lui pentru cunoașterea lumii.  

Bunele maniere trebuie să fie compuse din atitudini care se iau în mod automat și nu prin rațiune. Ele 
trebuie să aibă ca bază politețea, bunătatea, tactul și delicatețea. Cred că mulți se întreabă, „atunci cum 
trebuie să se comporte părinții ca un copil să primească o educație în spiritul celor 7 ani de acasă?”  

În mod normal psihicul unui copil este influențat de condițiile de mediu și de educația primită în casa 
părintească. Acest psihic este dependent de dezvoltarea sistemului lui nervos central. Educația trebuie să 
ducă la obținerea treptată a dezvoltării inhibiției corticale, adică la reținerea unor manifestări negative.  

Este important să ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, dar și exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristețe, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Exemplele bune 
din viața familială vor influența în mare măsură comportamentul lui psihic. Noi vom fi călăuzele copiilor 
noștri, „busola lor de orientare în lume”, deoarece ei își vor însuși modul de acțiune al nostru, ca părinți.  

Am auzit de multe ori expresia „copilul este oglinda părinților”. Mare adevăr se ascunde în aceste 
cuvinte.  

Ambianța familială influențează temperamentul copilului. Dacă în casă este bună înțelegere și veselie, 
temperamentul copilului va lua un aspect calm și de bună dispoziție. Cu cât copilul este mai mic, cu atât 
este mai influențat de mamă.  

 După vârsta de 5 ani, tatăl trebuie, prin autoritatea lui să intervină mai activ. Copilul înregistrează în 
mod subconștient toate stările lor sufletești.  

În continuare voi expune câteva norme de comportament pe care copilul ar trebui să le învețe în 
familie: - salutul este prima dintre ele, utilizarea „cuvintelor fermecate”, ca „te rog frumos”, „mulțumesc”, 
„te rog să - mi dai”, etc.  

 - comportamentul în societate, ( la grădiniță, pe stradă, la magazin, la locul de joacă, etc. ) 
 - înțelegerea și respectarea normelor sociale, care la început se face prin imitarea adulților. Copilul 

trebuie să înțeleagă ce este voie și ce nu este voie să facă și de ce.  
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 - manierele din timpul servirii mesei; 
 - recunoașterea greșelilor. Adesea le spun copiilor că o „greșeală recunoscută e pe jumătate iertată”. 

După aproximativ jumătate de an am constatat că preșcolarii nu mai aruncau vina pe colegi, ci au început 
să spună adevărul și să - și recunoască greșelile, deoarece au conștientizat că astfel vor fi iertați mai ușor.  

 - toleranța este mai greu de asimilat de către copii, mai ales dacă aceștia sunt singuri la părinți.  
Pentru formarea „celor 7 ani de-acasă” este foarte importantă și benefică puterea exemplului personal. 

În loc să-i dojenim, să le ținem tot felul de prelegeri mai bine le-am cultiva dragostea pentru cei din jur, 
pentru frumos. Învățând să-și iubească semenii vor deveni mai buni, mai toleranți, mai bine crescuți. Dar 
ce înseamnă „bună creștere?” Nu există un standard pentru acest lucru. Nu peste tot în această lume a fi 
bine crescut înseamnă același lucru, ci diferă de contextul geografic, cultural, istoric, economic al unei 
societăți.  

Cred că totuși esențiale în creșterea și educarea copiilor până la 7 ani sunt stabilirea și impunerea de 
reguli și limite comportamentale, comunicarea frecventă cu aceștia și afecțiunea pe care cred că este esențial 
să le-o oferim zilnic. Viața părinților ”constituie o aventură întotdeauna originală și unică”, după cum 
menționa Paul Osterrieth în lucrarea „Copilul și familia”.  

 
Bibliografie: 
1.  M. Cajal, „Educarea copilului în familie”, Ed. Medicală, București, 1975; 
2.  P. Osterrieth, „Copilul și familia”, EDP, București, 1973.  
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IMPLICAREA FAMILIEI IN SALA DE GRUPA-  
PRACTICĂ EDUCAŢIONALĂ DE SUCCES ÎN ALTERNATIVA 

 STEP BY STEP 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. TRUȚESCU GABRIELA 
GRADINIȚA CU PP NR. 3 

TULCEA 
 
MOTTO: 
“Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu dermini, în cea mai mare măsură dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca 
să pot fi o binecuvântare pentru lume” (Child’s Appeal) 

În pegagogie, acestă temă vine sub denumirea de “colaborare dintre grădiniţă şi familie”. 
Dimensiunile acestei relaţii sunt mai cuprinzatoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel de 
comunicare prin cooperare.  

Construcția celor “7 ani de acasă”este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie de parteneri. 
Atunci când construim împreună trebuie să fim conștienți de importanța fiecăruia dintre noi, de ce anume 
ne leagă, cine suntem “noi” și cine suntem fiecare dintre noi. Ce știm să facem și ce putem face fiecare, 
pentru a reuși să facem împreună.  

Familia este primul grup social din care face parte copilul. Mediul în care copilul se naşte, trăieşte 
primii ani de viaţă, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă.  

Rezultatele unor cercetari făcute au demonstrat că dezvoltarea copilului este influenţată în proporţie 
de 70, 63% de familie, grădiniţei revenindu-i rolul de partener în relaţiile ei cu familia. Relaţia grădiniţă-
familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază fundamentală: cunoaşterea familiei de 
către educator, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Nu putem educa în mod just un copil fără a-l 
observa atent, fără a-l studia, fără a-i cunoaşte personalitatea, iar în această privinţă ne ajută familia- care 
este o sursa principală de informaţii pentru educatoare cu privire la: 

 Relaţiile interpersonale dintre membrii familiei 
 Aşteptările privind educaţia copilului 
 Stilul educaţional al părintilor, autoritatea acestora 
 Metodele educative pe care aceştia le folosesc 
 Valorile promovate 
 Climatul educaţional din familie 
 Responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte în familie 

Parintii sunt primii educatori ai copilului- principiu de bază al programului educaţional Step by Step, 
iar ei vor furniza mai departe informaţii educatoarei, căci ei îl cunosc cel mai îndeaproape, îi cunosc 
obiceiurile, ştiu ce îi place şi ce nu. De aceea, educatoarea trebuie să se bucure de încrederea copilului, dar 
şi de cea a familiei sale.  

Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu ele. Cu cât 
părinţii vor cunoaşte mai bine programul educaţional, cu atât va fi mai coerentă influenţa ambilor factori 
educaţionali şi a ambelor medii educaţionale. Cu cât colaborarea dintre educatoare şi părinţi va fi mai 
strânsă, cu atât mai bine ambii actori vor cunoaşte mai bine copilul.  

Dar cum facem ca să cunoaştem mai bine familia copiilor? 
Echipa de educatori trebuie să considere familia ca parte importantă a procesului de învăţare centrat 

pe copil, valorificând pozitiv şi deschis dialogul ce se bazează pe încredere şi comunicare. Dintre 
modalităţile de comunicare cu familiile copiilor se pot enumera: 

 Dialogul deschis cu părinţii la venirea şi plecarea copiilor. Programul încărcat al părinţilor are, de 
multe ori, drept consecinţă lipsa de timp liber a familiei, de aceea ocaziile informale de dialog au o mare 
importanţă. În aceste momente, părinţii copiilor, în lipsa acestora, dar şi a celorlalţi părinţi, primesc 
informaţii cu privire la progresul copilului, comportamentul acestora, unele probleme pe care aceştia le 
parcurg, precum şi informaţii despre activităţile zilei pe care pe pot continua acasă.  
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 Întâlnirile cu părinţii reprezintă pentru noi un bun prilej prin care îi informăm cu privire la 
programul educaţional furnizat în care alternează activităţile pe domenii experienţiale cu cele opţionale, 
cele statice cu cele dinamice, de învăţare prin joc şi “joaca liberă”, timp în care copilul asimilează cunoştinţe 
şi deprinderi, dar se şi destinde.  

 Implicarea părinţilor în activităţile grupei reprezintă o altă modalitate oportună de cunoaştere a 
părinţilor, dar şi o practică educaţională de succes prin care părinţii sunt familiarizaţi cu activităţile din 
centrele de activitate, conţinuturile şi metodele didactice utilizate, mai mult, părinţii îi pot observa mai bine 
pe copii şi prietenii acestora, felul în care aceştia interacţionează cu persoanele din jurul lor. Totodată, 
familia în sala de grupă va interacţiona cu ceilalţi copii şi va putea împărtăşi astfel, valori specifice culturii 
de familiei.  

Multumim pe această cale tuturor părinţilor implicaţi cu menţiunea că munca în parteneriat este 
şi va fi întotdeauna în avantajul copilului şi în interesul acestuia pentru că: 

 Cooperarea şi comunicarea permanentă între partenerii adulţi constituie un model de urmat pentru 
copii 

 Permite o organizare mai bună a întregului demers educativ 
 Din punct de vedere afectiv, copiii capată încredere în ei, îşi dezvoltă autonomia, apare sentimentul 

de bucurie şi satisfacţie, iar aprecierile adulţilor vor asigura integrarea sa ulterioară cu succes în societate.  
Constituierea unui parteneriat educativ grădiniţă-familie reprezintă o cerinţă a educaţiei de azi. 

Prezenţa mai multor adulţi în sala de grupă va ajuta la individualizarea activităţilor, în felul acesta 
acordându-se mai mult timp fiecărui copil, copilul este mai în siguranţă, aşteaptă mai puţin, este ascultat 
mai bine şi i se răspunde promt la întrebări.  

“Cum să aduc părinţii în sala de grupă?, răspunsul este simplu: “Cu ajutorul copiilor!” 
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FORMAREA AUTODISCIPLINEI COPILULUI  
PÂNĂ LA VÂRSTA DE 7 ANI  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR. TUDOR CLAUDIA GINA 
LICEUL TEORETIC ,,DECEBAL” CONSTANȚA 

 
 Pornind de la definiția de dicționar vom face o incursiune în domeniul personalității copilului pentru a sublinia 

aspectele agresivității la copiii preșcolari. Astfel: 
 AGRESIVITATE s. f. 1. însuşirea de a fi agresiv. 2. (psih. ) comportament ostil, destructiv al unui 

individ. 57F

58 
AGRESÍV, -Ă, agresivi, -e, adj. Care atacă (fără provocare); fig. care caută prilej de ceartă; 

provocator. 58F

59 
La copii, agresivitatea a devenit un subiect din ce în ce mai vehiculat, ocupând la ora actuală una 

dintre preocupările şi frământările de bază ale părinţilor și ale cadrelor didactice. Această problemă a ridicat 
și ridică în continuare întrebări precum: ce măsuri trebuie luate, când și cum să reacționeze, ș. a. m. d.  

Fie că este vorba de agresivitate în familie, la grădiniţă, la faţă de alţi copii, faţă de obiecte sau 
împotriva copilului însuşi, simptomul devine rapid un motiv de îngrijorare şi chiar de excludere a copilului 
uneori. Agresivitatea nu se rezumă doar la eticheta de copil cu tulburări de comportament, cu tendinţe 
antisociale, cu deficit de atenţie şi concentrare, ci adesea indică o trăire complexă a copilului încărcată de 
multe afecte, care necesită o traducere din partea noastră 

 Agresivitatea copiilor, până la vârsta de șapte ani, îi neliniștește deseori pe părinți. Cel puțin când se 
manifestă cu violență. Lovirea și mușcarea nu sunt acceptabile iar copilul trebuie să învețe puțin câte puțin 
să-și stăpânească astfel de reacții. Totuși, nu este întotdeauna o agresivitate deliberată, ci deseori o pierdere 
totală a controlului, sau uneori un mijloc de a se apăra atunci când copilul nu reușește să recurgă la limbaj.  

 Toți copiii descoperă în cele din urmă că au dreptul să resimtă agresivitate dar că nu trebuie să facă 
rău altor persoane.  

 Puțin câte puțin se va schița în copil ideea că este răspunzător pentru actele sale, ceea ce nu-l va 
împiedica deloc să facă prostioare din când în când. Prima sa înțelegere a noțiunilor de ,,bine” și de ,,rău” 
apare în special în jocurile sale. Deseori, cu prețul unui efort, reușește să-și stăpânească dorințele pentru a 
se comporta după așteptări. Simte, atunci, și pe bună dreptate, o mare mândrie. Bineînțeles, această asumare 
de conștiență va fi mai dificilă dacă ascultă doar de frică și părinții săi dau dovadă de o mare severitate. 
Pentru a învăța autodisciplina, copilul are realmente nevoie de un cadru cu o anumită suplețe, în care 
fermitatea este însoțită de înțelegere și de respect pentru ceea ce reprezintă el.  

 Nu trebuie văzută o intenție în toate acțiunile copilului, multe dintre prostioarele lui sunt încă legate 
de neînțelegere. Unele interdicții se aplică pentru el în situații foarte specifice și nu le mai consideră la fel 
dacă se schimbă contextul.  

 Pentru a reuși într-o zi să distingă bine dacă un act este permis, tolerat în anumite circumstanțe sau 
inacceptabil, este important să-i fie explicate toate rațiunile cu claritate și concizie. Bineînțeles, când este 
expus unui pericol tonul vocii trebuie să-l oprească imediat explicația venind după. De asemenea, atunci 
când se opune sau este furios, orice explicație este în van și trebuie așteptat momentul potrivit.  

 Nu este întotdeauna ușor pentru părinți să reacționeze adecvat în fața unui copil care sfidează 
autoritatea părintească și, în funcție de situație, trebuie ales între a fi intransigent sau nu.  

 Opunându-se, copilul pare să fie capricios când de fapt el nu vrea decât să se afirme. Trebuie ajutat 
să parcurgă acest drum grație căruia își va putea construi identitatea și va învăța să-și controleze frustările. 
Este indicat să se cedeze în chestiunile de mică importanță fiindcă o atitudine prea rigidă ar putea suscita 
reacții de opunere care să devină sistematice. În privința unor probleme esențiale (siguranța lui, alimentație, 
somn etc. ), nu există loc de negociere.  

 Treptat se vor găsi cuvintele și modalitățile de a dezamorsa toate conflictele care marchează în mod 
inevitabil, dar temporar, viața zilnică a unui copil până la vârsta de șapte ani.  

58 Florin Marcu , Marele dicţionar de neologisme, , Editura Saeculum, 2000 
59 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” Dicţionarul explicativ al limbii române, , Editura Univers 
Enciclopedic, 1998 
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 A-i respecta pe ceilalți nu este pentru copilul în vârstă de până la șapte ani o valoare în sine. Dar el 
descoperă că, dacă este politicos, adulții se aratăn aprobatori și binedispuși în prezența sa. Constată că, dacă 
se poartă rău cu ceilalți copii, declanșează plânsete și violență. Puțin câte puțin va învăța să țină cont de 
sentimentele celuilalt. Cel mai bun mod de a-l ajuta aste a-i arăta un exemplu în materie de politețe și a-i 
impune limite atunci când se arată agresiv sau doar neîndemânatic în relațiile sale.  

 Puțin câte puțin, spre vârsta de șapte ani, confruntarea cu ceilalți copii va lăsa loc jocurilor interactive 
între prieteni, în special în mediul școlar 

  
Bibliografie: 
Florin Marcu, Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum, 2000; 
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” Dicţionarul explicativ al limbii române, 

Editura Univers Enciclopedic, 1998; 
Petrea, I, Si tu poti fi supernanny – cum să iti cresti bine copilul. Ed Trei, Bucuresti, 2007; 
Şchiopu, U., Verza, E., (1995), Psihologia vârstelor, ciclurile vieţii, E. D. P., R. A., Bucureşti; 
http://www. desprecopii. com/info. aspkid=1197.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

AUTOR: TUDOR GEORGIAN BOGDAN 
 
 Pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei 7 ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 

politeţe şi de principii de viaţă esenţiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei, şi 
care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială.  

 Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare. Nu uita 
însă că purtarea copilului tău, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este întotdeauna un lucru 
intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă două persoane care 
discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu e un semn de bună 
creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane.  

 Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul parintilor ce înseamnă noţiunea de 
respect, mai ales dacă îl înveţi să folosească des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă 
scuzaţi“. Nu uita că tu îi dai prima exemplul. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri 
de bun-simţ i se vor părea normale şi îi vor completa personalitatea. Ştii şi tu deja că politeţea se învaţă 
treptat, tocmai de aceea e important să îi explici copilului tău de ce trebuie să fie respectuos:respectându-i 
pe alţii va fi, la rândul său, respectat.  

 Tot în primii şapte ani de viaţă, parintii ofera celui mic câteva pilde despre ce înseamnă recunoştinţa, 
începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile pe care le-a primit de 
ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniţă sau copiii cu care se 
joacă în parc. Învaţă-l să fie deschis, să aibă o atitudine plăcută şi să îşi exprime recunoştinţa faţă persoanele 
care l-au ajutat într-o anumită situaţie.  

 Bunele maniere sunt cartea lui de vizită 
 Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să 

salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, odorul tău îşi va da singur seama că bunele maniere îl 
ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia 
celorlalţi dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte la un eveniment 
important. Spune-i că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante în viaţa de zi cu zi, 
în orice situaţie.  

 Politeţea se învaţă şi la masă 
 Regulile de politeţe pe care cel mic trebuie să le stăpânească sunt legate inclusiv de mesele în familie. 

În aceste momente, trebuie să îi explici că nu este frumos să stea cu coatele pe masă, pentru a nu-i deranja 
pe cei de lângă el, că nu este o privelişte prea plăcută atunci când mănâncă cu gura deschisă, că nu este 
politicos să se joace cu alimentele şi să le arunce în toate direcţiile şi că nu e nevoie să bată cu tacâmurile 
de nerăbdare, oricât de foame i-ar fi în acea clipă.  
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IMPORTANŢA CELOR 
,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF: INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: TIGAN RAMONA IOANA 

 GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR:2 GHIGHIȘENI 
 
 “De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.  
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară. ” - Antoine de Saint-Exupery 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 

2662

 



structurează personalitatea.  
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 

copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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 CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

TUDOR IOANA 
 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Doua scenarii posibile 
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 

copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele. 

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 
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 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

Ce spun parintii despre cei 7 ani de acasa? 
 Pentru mine, cei 7 ani de acasa insemna mai mult reguli de bun simt, igiena, respect, pe care un 

copil trebuie sa le invete de la parinti, pana sa mearga la scoala., dar care desigur ca parinti le tot 
repetam pana se fac mari; 

1.sa asculti pe cineva cind iti vorbeste 
2. sa nu vorbesti cu gura plina 
3. sa te speli pe miini dupa ce ai fost la toaleta...sau cind vii de undeva 
4. sa spui adevarul 
5. sa nu fii agresiv 
6. sa dai buna ziua/la revedere 
7.sa iti asumi responsabilitatea pentru ce faci 
8.sa respecti pe cei din jur 
9. sa nu scuipi pe strada 
10. sa nu vorbesti urit 
11. sa nu te intinzi pe masa cand maninci 
12. sa nu te urci cu picioarele incaltate in pat 
13.sa respecti proprietatea personala si a celorlalti (sa nu strici/distrugi) 
14.sa spui multumesc 
15. sa te spelli pe dinti seara/dimineata 
16 sa nu te scobesti in dinti/ori alte parti... cand vorbesti cu cineva/public (autor: Michelle-USA) 
 Eu cred ca se acorda mult prea multa importanta unui concept ce dateaza din strabuni. In primul rand 

termenul e expirat...se considera ca pana la 7 ani copilul statea acasa, eventual cu mama, iar la 7 ani pleca 
la scoala, se desprindea de familie. Ceea ce acum nu mai este cazul. De la 3 ani e la gradinita si de la 6 la 
scoala. 

Apoi, in cei 7 ani se "predau" lectii grele de educatie care pregateau copilul pentru acel prag de 
desprindere. Multe energii, timp, nervi si frustrari copilaresti se derulau...parintii tineau mult la acea 
educatie, copiii o inghiteau pe nemestecate. Astazi, 7 ani de acasa simbolizeaza un anumit standard, minim 
dar cumva obligatoriu, in care trebuie sa se incadreze odraslele noastre. Care se incapataneaza sa accepte 
incadrarea si au dureri dorsale privitor la dorintele noastre. E drept, si parintii s-au adaptat, multi au renuntat 
la standardele astea, de voie sau de nevoie, dar a ramas asa, o umbra de parfum de trecut, un fel de deziderat 
si, de ce sa nu recunoastem, un fel de termen de comparatie. 

Cert este ca educatia trebuie sa existe, doar ca fiecare copil are ritmul sau de evolutie, iar 
obligativitatea a devenit nitel de sueta, asa ca la 7 ani unii copii sunt de pus in rama iar altii...mai putin. 
Cred insa ca nu trebuie sa mai facem comparatii la varsta de 7 ani. 

Chiar daca altii le fac... (autor: Rufus, moderator Desprecopii) 
 Pentru mine, cei 7 ani de acasa inseamna:  
1. Sa-si poata evalua obiectiv pozitia in raport cu o situatie. (Trebuie sa stie ce-i place, ce-i trebuie, 

ce poate fi un pericol, ce nu vrea sa faca, etc.) 
2. Sa stie sa isi sustina parerile si sa-si apere interesele fara a deranja pe cei din jur. (Sa foloseasca 

un limbaj politicos, sa nu se miorlaie, sa nu fie obraznica, dar sa exprime ceea ce simte, nu sa evite sa-si 
spuna parerea) 
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3. Sa fie atent si implicat in ceea ce se intampla in jur, ca sa poata evita situatiile cu potential 
periculos si, ca revers al medaliei, sa poata oferi un ajutor la timp cuiva. (Incepand de la salutul 
persoanelor cunoscute, continuand cu atentia acordata traficului, pietonilor, adica sa nu mearga pe strada 
cu castile in urechi, trimitand SMS-uri, izbindu-se de alti pietoni si ignorand culoarea rosie a semaforului, 
de exemplu... iar ca ajutor, nu stiu, sa adune fructele cuiva care si-a rupt sacosa, sa urce in pom dupa o 
pisica speriata, chestii de-astea...) 

4. Sa stie sa piarda (si automat, sa-si focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar si sa castige 
cu eleganta (fara a-l umili pe cel care a pierdut) 

Lucrurile astea se invata mai mult prin copierea parintilor si a altor educatori, mai degraba decat din 
predici si povesti. Asa ca e de maxima importanta ca parintii sa fie un exemplu pentru cei mici. 

Si e important, de asemenea ca independenta copiilor sa fie stimulata, pentru ca daca in mica copilarie 
e mereu altcineva care sa-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va incerca totul, 
ca sa-si afirme independenta, ori va evita totul, dintr-un exces de prudenta. Pe cand, daca e obisnuit de mic 
sa infrunte niste situatii si sa faca niste alegeri (evident, pe masura lui, si controlate de adult) ii va fi mult 
mai usor sa ia hotararari in ceea ce-l priveste. 

Tot la capitolul parinti, felul in care i se vorbeste si felul in care este ascultat, il va invata cum sa faca 
si el, la randul lui, asta, de o maniera pe cat posibil politicoasa. (autor: Blackcat4evr) 

 Importanta educatiei informale si nonformale a copiilor 
De unde învață copilul tău? 
Raspunsul la aceasta intrebare difera in functie de o serie de factori, majoritatea depinzand de 

conceptiile parintilor despre educatie, formare si parenting. Indiferent de convingeri, experiente sau 
atitudini, scopurile tuturor parintilor converg inspre acelasi rezultat: cu totii ne dorim copii bine pregatiti, 
care sa-si gaseasca un loc cat mai bun intr-o lume din ce in ce mai competitiva in care orice cunostinta in 
plus poate face diferenta.Unul dintre răspunsurile tradiționale cu privire la întrebarea de început este, 
evident, școala. 

Cu toate punctele sale slabe și cu toate acuzațiile care i se aduc, pe bună dreptate sau părtinitor uneori, 
școala rămâne principalul mijloc de educație formală a copilului tău. Și pentru mulți copii ea este singura 
modalitate de a-și depăși, odată, o condiție mizeră și singura speranta la o viata decenta.  
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 ROLUL ȘI INFLUENȚA FAMILIEI IN EDUCAȚIA PREȘCOLARULUI 
 

 PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR, TUDORACHE LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA BUTEA, JUDEȚUL IAȘI 

 
 În educarea „puiului de om”, părinții, educatorii, școala și societatea, în general, sunt mijloace 

îportante în educație și instrucție. Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare 
și precise. Familia este nucleul de bază în care copilul se formează ca om, având un rol decisiv în formarea 
viitorului social și spiritual al copilului pentru că știm că „există evenimente care-și pun pecetea asupra 
mentalități individului, respectiv al copilului”. 

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte 
despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le 
datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct 
de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 
90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este 
cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele 
şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure 
copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la 
o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la 
controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 
nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și 
pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe și succes în viață. În relațiile dintre părinții și copiii trebuie să 
primeze un climat afectiv pozitiv favorabil și nu unul negativ nefavorabil educației, adică să primeze 
formarea personalității preșcolarului ca om. Felul în care părinții se raportează la copii afectează în mod 
dramatic modul în care copilul se va raporta la societate. Părinții severi vor forma un tânăr fără personalitate, 
voință, inițiativă; părinții care-l vor răsfăța vor avea un copil care nu învață, nu muncește, dar pretinde 
mereu; părinții care denotă inconsecvență educativă, care oscilează între răsfăț și severitate, vor forma un 
copil dezorientat, încăpățânat, capricios și dificil în raporturile sociale. 

 Educația copiilor presupune întâi de toate desăvârșirea propiei educații, a sentimentelor noastre. 
Părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de moralitate ireproșabilă, de integritate și educație aleasă, 
fiind formatorii unei generații, ca astfel preșcolarii să-i aibă ca model. Comportamentul plin de afecțiune al 
mamei este liantul care leagă formarea sentimentului comuniunii sociale, favorizând comunicarea, 
colaborarea, afecțiunea, altruismul. Baza acestui sentiment o constituie relațiile cu mama, afecțiunea 
reciprocă dintre mamă și copil. Atitudinile și comportamentele părinților influențează formarea profilului 
moral al copilului. Responsabilitatea unui părinte este uriașă în ceea ce privește educația copilului. 
Neadaptarea socială, delicvența, depresia etc. au ca substrat lipsa educației familiale sănătoase. 

 Iată câteva ipostaze ale familiei în educarea preșcolarului: 
1. Familia severă imprimă ordine, seriozitate, asigură unitate și echilibru familial. Severitatea este 

necesară, dar cu măsură și multă blândețe, astel încât copilul să nu se simtă timorat cu gândul la pedepse, 
pentru că preșcolarul va căuta afectivitate în altă parte. 

2. Familia permisivă stă la polul opus al familiei severe, are un climat de „puf”. Un copil crescut în 
această familie va deveni neajutorat, un egoist, pentru că în familie îi este permis orice, el are numai 
drepturi, în timp ce părinții doar datorii. Este un copil care se va adapta greu la școală și în viitor la locul 
de muncă. 

3. Familia rigidă prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsă de încredere în sine, teama de 
nereușită și sancțiune. 

4. Familia libertină creează o atmosferă legeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. 

2667

 



 De aceea, părinți trebuie să înțeleagă că în climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestea 
(severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea și strictețea), toate însă cu măsură și la timp, 
orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare 
măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală (un comportament 
civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine, prietenie) găseşte un răspuns pozitiv în familiile 
unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA COPILULUI 
  

PROF. ÎNV. PRIMAR TUDORACHE MARIUS ADRIAN 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTEA, JUDETUL IAȘI 

  
  
 Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca 

intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte 
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau 
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze. 

 Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească 
lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa. 

 Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele, să le facem rău. 
Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă 
devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici 
tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între colegi. 
Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu lipsiţi 
de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări de 
dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de 
asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune. 

 Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea severi, 
când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie 
prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul protector, 
gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte. 

 Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici, aceştia 
din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi, 
nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând 
înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii. 

 Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare 
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă din 
punct de vedere social. 

 În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de poftă de mâncare, 
sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar 
mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi). 

 Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, între copilul din prima 
căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria anterioară a celor doi parteneri. Dacă 
nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu încearcă să şi-i apropie, să-i privească apropiat, aceştia 
devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau încăpăţânaţi, neascultători, ambele forme de reacţie determinând 
scăderea randamentului şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură. 

 Psihicul copilului este sensibil faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai 
mici schimbări de afecţiune faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri. 

 Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului 
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea 
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, 
astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt 
neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit, 
vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul care a 
greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta sufleteşte 
de noi. 

 Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, dar să 
nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să nu exagerăm 
răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică.Vom obţine în acest fel modificarea în 
rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi. 
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 “Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija 
şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic 
şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se 
preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să 
rămână modele vii, exemple demne de urmat. 

 O mare importanţă are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor, pentru buna educare 
şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. 

 Să avem grijă să nu rezolvăm noi, părinţii, temele copilului, ci doar să-l ajutăm, să-l îndrumăm prin 
explicaţii cât mai corecte şi clare. Părinţii care rezolvă singuri problemele, desenează sau scriu, care practic 
îl înlocuiesc în muncă fac o mare greşeală: copilul rămâne dependent, nu se obişnuieşte să judece şi să 
lucreze singur, devine comod, răsfăţat şi, cu vârsta, va deveni leneş. 

 Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi prin urmărirea cu 
atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-
l feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în 
conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii acestuia. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
  

PROF. TUDOSAN FLORENTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRE BANITA,, CALARASI 

 

 Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este correct să procedeze dacă şimaturii au păreri împărţite.  

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprent aasupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Profesorulpsiholog Adina Mesaroş 
a explicat, pentru „Adevărul“, cum influenţează primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi, 
nu în puţine cazuri, chiar a viitorului adult. 

Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat dupănaştere, este 
satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. 

 „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat să 
indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru 
mamă, cât şi pentru copil”,  

Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea copilului 
Psihologul spune că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în 

braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, nu 
refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, 
mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl înconjoară”. 

În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou – trebuie satisfăcută, cu condiţia 
de a asigura un mediu si pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu este să legi uşile dulapului, 
cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai bine este 
să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea interesant”. 

La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea 
permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care 
se dezvoltă în jurul vârstei de un an). 

Tot acum, se dezvoltă limbajul, psihologul subliniind că este foarte important ca mama să vorbească 
în permanenţă cu copilul şi să-I citească poveşti, pentrucă el învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul 
adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici,  

Crizele de personalitate - o etapă normală. Cum le gestionăm 
După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. 

„Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru 
părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni 
lovirea) şi să-I explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”. 

După 5 ani înţeleg regulile 
Între 5 şi 6 ani, copiilor începesă le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri 

(trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile 
dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot 
fi depăşite fără un ajutor de specialitate. 

Politeţea – oglinda familiei 
Tot acum – sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani – copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli 

de politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în 
autobus îşi cedează locul unei personae în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama 
o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere 

2671

 



vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se 
vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul. 

Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi 
învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de 
adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu 
«dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“. 

Ce trebuiesăştie un copil „de acasă“ 
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 

anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-I permit să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-I dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială . 
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COPILUL ARE NEVOIE DE FAMILIE,  
DAR NU DE ORICE FEL DE FAMILIE 

 
PROF. TUDOSE ROXANA 

 
 Ori de câte ori aud sintagma “cei 7 ani de acasă” îmi amintesc de celebrul D-L Goe din scrierile lui 

Caragiale. Trist este faptul că, în zilele noastre, tipologia lui Goe o regăsim la mulți copii. Râzgâiala, alintul, 
lipsa bunelor maniere sunt probleme de comportaent cu care noi, cadrele didactice ne confruntăm în 
interacțiunea cu micuții, probleme de care se plâng și majoritatea părinților. 

 Pot afirma faptul că părintii sunt primii educatori din viața copilului. Până la vârsta de trei ani, micuții 
stau în sânul familiei. Membrii familiei reprezintă modele de comportament pentru copiii lor. Pe umerii 
părinților este purtată o responsabilitate urișă. Educația oferită micuțului de astăzi, va construin adultul de 
mâine. Unul responsabil, un model al societății sau unul care va depinde de părinții lui și care nu va fi 
capabil sau îi va fi foarte greu să se integreze în societate, să fie un bun cetățean. 

După inserția copilului în mediul instituționalizat al grădiniței, în speranța unei colaborări armonioase 
dintre părinți și educatoare, vor avea loc activități/ acțiuni de “ slefuire” a comportamentului micuțului. 
Educatoarea are rolul de a scoate la lumină calități, aptitudini, abilități ale preșcolarului, însă, tot părintele 
este veriga principală a procesului de educare a celui mic. 

 Părinții reprezintă primii mentori din viața copilului, furnizează primele repere de orientare în lume, 
primele modele de conduită morală, primele informații și învățături despre întâmplările și fenomenele din 
natură si din societate..  

 Începând cu primii ani de viață, micuțul preia de la parinții lui gesturi, atitudini, elemente de limbaj, 
exemple de comportament. Ca toate acestea să fie preluate și să ducă la un comportament pozitiv al 
copilului, este nevoie de calm, intelegere, rabdare, dragoste față de copil. Nu frica sau nu teama trebuie să-
l determine pe copil să săvârșească fapte bune.  

Un rol esențial în a ajuta un copilul să fie unul disciplinat, stabil emotional îl deține climatul familial. 
Acesta influentează personalitatea copilului, oferindui zestrea de echilibru relațional și afectiv. Consider că 
“meseria” de părinte este una practicată de majoritatea membrilor societății, însă puțini sunt cei care se 
straduiesc să o practice cu sârguință. Cel mai frumos dar pe care îl oferă parinții copiilor, este sanatatea 
emoțională, fizică, spiritual și intelectual.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

EDUCATOARE TUDUREAN AGRIPINA, VAȘNEI GABRIELA 
GPN ,,VALEA SEACĂ”,  

LOC. CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUD. SUCEAVA 
 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a unei ființe pentru educație, pentru formarea și instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este răspunzătoare de normele de conduită ale copilului. Modul în care 
un copil își formează comportamentul, bunele maniere urmate de reguli și de adaptarea acestuia în societate 
sunt urmările preocupării mai mult sau mai puțin a părinților. Mediile educaționale nu pot ulterior decât să 
consolideze normele deja desprinse în familie. 

Când spunem că o persoană are cei șapte ani de acasă, gândul ne duce la cineva ,,bine crescut”, iar 
aici putem include următoarele aspecte: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, 
înțelegerea normelor sociale, manierele la masă, recunoașterea greșelilor, tact și toleranță.  

Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este vorba 
despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie învățat să 
înțeleagă și să respecte regulile de comportament sau de interdicție pe care i le stabilesc părinții și 
educatorii. Fiecare părinte/educator are o serie de reguli și încearcă să le aplice când este vorba despre 
educația copilului. Acestea sunt:  

 regulile trebuie să fie clare: regulile impuse trebuie să fie clare și explicate copilului;  
 regulile trebuie să fie concrete: atunci când facem reguli pentru copii, acestea trebuie să fie cât 

mai concrete; este mai bine să spunem copilului să își strângă jucăriile din camera lui decât să îi spunem să 
facă ordine în cameră; 

 regulile trebuie să fie constante: nu ne este ușor să păstrăm regulile constante însă este de mare 
importanță asigurarea unei linii de constanță în principii; dacă tolerăm un comportament într-o zi, iar în 
ziua următoare nu îl mai tolerăm, copilul va fi dezorientat; atunci când suntem constanți în respectarea 
regulilor, îi vom oferi copilului un sentiment de siguranță; 

 regulile trebuie să fie coerente: primul model pentru un copil sunt părinții, de aceea ei trebuie să 
aibă și să respecte la rândul lor reguli de viață și comportament; 

 regulile trebuie să fie consecvente: copiii au tendința de a forța limitele și de a le sfida uneori; de 
aceea, aceste încălcări trebuie să aibă și niște consecințe logice, altfel ele vor fi mereu forțate și repetate; 
când consecințele încălcării regulilor impuse vor fi logice și rezonabile, copilul își va dezvolta simțul 
responsabilității. 

După ce ajunge la vârsta preșcolară, educația copilului se împarte între familie și dascălii și pedagogii 
din școală; cei din urmă vor mi chemați să șlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv - educativ care au scăpat până la această vârstă și să-l ajute pe copil în înțelegerea și 
lămurirea unor probleme. 

Cei șapte ani de acasă își pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu și anume – 
om. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădește o ființă cu diverse aptitudini 
și preferințe, cu un comportament normal sau deviant. Așa cum ne creștem și ne educăm copiii, așa cum ne 
comportăm noi, așa vot trăi și se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc și se formează în viață într-un univers 
pe care îl creăm noi.  
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASĂ  
 

 ED. TUGUI DOINA 
 GPN,, VALEA SEACA,,  

 LOC.C-LUNG MOLDOVENESC 
 JUD.SUCEAVA 

 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

 Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi 
dezvoltării sociale, ca părţi ale unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul 
familiei şi societăţii asupra copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii 
oferă copiilor posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor 
emoţionale şi la reacţii adecvate în diferite situaţii. 

 Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul 
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca 
adult. Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 
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 “Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

 Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. 

 Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii. 
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 

TUMURUG MARICELA  
SCOALA GIMNAZIALA “EMIL RACOVITA“,  

ONESTI-G.P.P. “MAGNOLIA”, ONESTI 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Dragostea părinţilor 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
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argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

 In concluzie "Cei șapte ani de acasă" este o expresie pentru educația pe care părinții o dau copiilor 
lor.  

Din perspectivă proprie, anii pe care îi petreci alături de părinții tăi sunt cei mai importanți, mai ales 
primii, când înveți ce este viața defapt și cum trebuie să treci prin ea. 

În primul rând, orice părinte trebuie să învețe să-i acorde copilului, încă din primele zile de viață, o 
atenție sporită. Când acesta începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele este cel responsabil pentru a-i 
explica diverse lucruri ființei nou născute. În al doilea rând, acești șapte ani de acasă îi arătăm în societate, 
când vorbim cu una sau mai multe persoane, cum ne comportăm cu ele, sau când pur și simplu suntem puși 
într-o situație mai delicată. sau Acești ani i-am primit la vremea noastră, și o să-i dăm mai departe, e ceva 
ce nu moare. Merg mai departe, odată cu timpul. 

Educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost cumpărată din 
banii strânși în cei șapte ani.  
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 PĂRINȚII - ,,MODELE” PENTRU COPII 
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR, ȚUNCU LILIANA 
 COLEGIUL TEHNIC MATASARI 

 
La vârste fragede, psihicul caută modele de urmat. Copiii ne copiază întru totul. Modelul oferit, în 

general, de adulţi este copiat întocmai de copil, înainte ca acesta să înţeleagă semnificaţia sa educativă. 
Relaţiile familiale se răsfrâng asupra personalităţii copilului şi determină formarea sa comportamentală. 

 Pentru a fi bun educator trebuie să ne amintim de propria copilărie, să retrăim sentimentele copilului 
de atunci, care se păstrează intacte şi, în loc să îndepărtăm acel copil, să-l scoatem la iveală, să-l actualizăm. 

Pentru noi, educaţia reprezintă centrarea pe copil, care trebuie să devină deschis la nou, creativ, 
adaptabil, comunicativ, cooperant şi tolerant, integrat, responsabil, competent, demn, împlinit şi fericit. 
Credem că putem ajunge la aceste finalităţi prin educare integrată, paarteneriat educaţional, motivare 
individualizată şi pregătirea continuă a elevului pentru viaţă. 

 Modelul oferit în general de adulţi este copiat întocmai de copil înainte ca acesta să înţeleagă 
semnificaţia sa educativă. 

În ceea ce priveşte familia, se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor: 
• grija excesivă; 
• severitatea excesivă; 
• indiferenţa. 
În familiile cu părinţi hiperprotectori, copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, dependenţi, greu 

adaptabili. O altă categorie de atitudini greşite din punct de vedere educativ aparţine părinţilor 
inconsecvenţi, oscilanţi în comportament, care trec de la asprimea exagerată, de la duritate la exces de 
protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ. Şcolarii proveniţi din asemenea familii au deficienţe în comportare, tulburări 
de echilibru emoţional, afectiv şi chiar manifestări neurotice, care le îngreunează adaptarea la colectivul 
clasei. 

Unii părinţi ţin neapărat să-şi vadă realizaţi, prin copii, propriile lor aspiraţii, dorind chiar să le impună 
o anumită profesie. În conflict cu posibilităţile lui de efort, şcolarul este astfel supus unor suprasolicitări 
care pot avea repercusiuni de natură psihică sau care pot să nască sentimente de culpabilitate, opoziţie, lipsă 
de iniţiativă sau dorinţa de a fugi. 

La fel de grav este şi dezinteresul faţă de educaţia copiilor. Asemenea situaţii se evidenţiază cu 
uşurinţă, în special în familiile cu părinţi recăsătoriţi. 

Pentru copil, în universul familiei TATĂL reprezintă PUTEREA, AUTORITATEA şi SIGURANŢA, 
iar MAMA- UN TERITORIU DE REFUGIU, DE ÎNŢELEGERE, DE AJUTOR pe care el, copilul le 
aşteaptă. 

Un tată prea exigent şi o mamă prea indulgentă sunt un cuplu care nu poate asigura o bună educaţie 
copilului. În asemenea situaţii, în subconştientul copilului se naşte ideea unei opoziţii tată-mamă. 

 Atunci când ambii părinţi sunt exagerat de severi, climatul educativ va fi aspru. Copilul va avea stări 
de neîncredere, de ripostă impulsivă faţă de ceilalţi, va fi gata mereu de apărare sau se va lăsa pedepsit 
pentru orice. 

 Copilul nu este o maşină, un ceas, un televizor care, dacă nu funcţionează, îl loveşti, îl repari, schimbi 
o piesă sau cumperi alt obiect. El are suflet, trebuie să se dezvolte din toate punctele de vedere, să răzbată 
în viaţă până ce ajunge om în toată firea, “să se poată descurca” singur, dar nu la întâmplare. 

 Capacitatea de a crea, făuri, naşte idei, de a identifica probleme şi de a găsi soluţii, de a concepe şi 
realiza lucrări artistice constituie un fenomen natural, general uman, educabil. 

 Iată câteva modalităţi prin care familia poate să contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare a 
copilului. 

 a) îndrumarea jocurilor de copii; 
 b) sprijinirea copilului în observarea fenomenelor naturii, a lumii înconjurătoare; 
 c) ascultarea şi discutarea poveştilor, povestirilor şi basmelor; 
 d) sprijinul acordat copilului la învăţătură. 
 Părinţii trebuie să le stimuleze copiilor efortul, spontaneitatea, fantezia, iniţiativa, independenţa, 

încrederea în sine şi asumarea riscului creator. 
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 Părinţii ar trebui: 
• să-şi cunoască bine copilul, observându-l şi antrenându-l de mic în activităţi,  
• să asigure copilului în casă un spaţiu al lui, un loc în care să se poată odihni, juca, în care să poată 

experimenta, citi şi visa sub supravegherea părinţilor; 
• să-i permită să se antreneze în activităţi extraşcolare pentru a-şi satisface trebuinţele de activare şi 

de cunoaştere; 
• să-l sprijine în menţinerea unui echilibru între efortul şi timpul consacrat pentru pregătirea şcolară 

şi timpul economisit în activităţile de tip “pasiune”; 
• să-i ofere exemple şi modele ale unor tineri adulţi contemporani, ale unor cunoscuţi din şcoala lor, 

tineri care s-au afirmat prin învăţătură în primul rând, dar care nu şi-au abandonat tendinţele sau pasiunile 
lor creative; 

• să continue munca educativă sprijinind concret copilul în depăşirea dificultăţilor. 
 Formele educative trebuie să fie simple, multiple, corespunzătoare, pentru a forma copii calmi într-

o viaţă zbuciumată, copii fericiţi în plină mişcare. 
 Metoda cea mai adecvată este dialogul cu copilul, care poate avea loc în orice împrejurare: la 

plimbare, în excursie, la joacă, la muncă, la spectacol. 
 COPILULUI ÎI PLACE SĂ I SE ACORDE MULTĂ ATENŢIE, astfel putându-se afirma. Un rol 

important îl au anturajele în care, pe lângă joacă, poartă discuţii libere, se destăinuie, îşi spune părerile, 
vorbeşte despre el. Se ştie că îl reconfortează, dar nu trebuie să se desfăşoare la întâmplare. 

 Părinţii trebuie să conştientizeze că singura investiţie de valoare, niciodată falimentară, pe care o 
familie o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia. 

 
 Bibliografie: 
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ROLUL CELOR ,,ȘAPTE ANI DE ACASA’’ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,IOSIF MOLDOVAN’’ARAD 
PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA: TUȚA ADINA-TEODORA 

 
 Sintagma ,,cei șapte ani de acasă’’ este utilizată pentru a descrie comportamentul persoanei într-un 

context dat. 
 Din punct de vedere psihologic educația primită în primii ani de viață definește comportamentul 

viitorului adult. 
 Astfel apare întrebarea ce trebuie să știe un copil ,,de acasă’’ până la vârsta de 6-7 ani. Răspunsul la 

această întrebare ar fi: să aibă un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie 
ordonat), un nivel rezonabil de politețe, învățată din reguli impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i 
permită să comunice eficient, o stabilitate emoțională, care să-i dea posibilitatea de a-și controla fricile și 
emoțiile și capacitatea de relaționare socială. 

 Cum reușim, în calitate de părinți, să creștem un copil autonom, politicos, aservit și stabil emoțional, 
în contextul actual al zilelor noastre, când responsabilitățile jobului nu se sfârșesc la finalul programului, ci 
seara târziu, când apare câte un e-mail sau o situație care trebuie finalizată urgent la muncă, iar tu, ca părinte, 
încerci să îndeplinești toate responsabilitățile zilnice pe care le ai, în calitate de părinte, soție, soț, angajat. 

 Cred că, primul pas pentru dezvoltarea emoțională a copilului și dobândirea unor reguli adecvate de 
conduită este satisfacerea imediată a nevolilor acestuia încă de la naștere. 

 Copilul plânge pentru că are o nevoie, nu pentru a te enerva pe tine, ca părinte. E important să 
identificăm corect acea nevoie, iar pentru a putea realiza acest lucru, e necesar să petrecem timp de calitate 
cu copilul nostru, timp in care să fim prezenți emoțional și disponibili la preocupările și frământările 
acestuia. 

 Începând din primele luni de viață nevoia copilului de a fi luat în brațe trebuie satisfăcută, deoarece 
în brațele adultului poate explora tot ce îl înconjoară. La vârsta de 9 luni apare nevoia de autonomie, iar 
părintele trebuie să-l ajute în satisfacerea fiecărei nevoi. Spre exemplu, atunci când trage fața de masă, 
încearcă să ajungă la un obiect care-l interesează, deci încearcă să-și rezolve o problemă. Tot acum se 
dezvoltă și limbajul, fiind extrem de importantă pronunția corectă a cuvintelor de către adulți, nu peltică. 
Să nu uităm faptul că copilul învață prin joc și imitație. 

 Între un 1 și 3 ani, e important ca micuțul să aibă stimuli în jurul său și să fie încurajat să exploreze. 
Tot acum apare conștientizarea identității sexuale, iar părinții trebuie să-i fie alături prin explicații adecvate 
vârstei, fără a evita acest subiect din considerente de jenă, prejudecăți. De asemenea, jocul de rol este 
important în dezvoltarea sa socială și intelectuală. 

 După vârsta de 5-6 ani, copiii încep să înțeleagă regulile și adoră rutina (este momentul în care 
obiceiuri precum trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat) formează comportamente dezirabile. 

 Normele de politețe se învață tot în familie, prin puterea propriului exemplu. Degeaba învățăm 
copilul să salute vecinii sau să fie respectuos dacă noi, în calitate de părinți, nu salutăm sau nu suntem 
respectuoși cu cei din jur, în mod frecvent. 

 Cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie pentru o educație corectă a copilului. 
 Prin comportament, limbaj, prin felul de a comunica cu semenii, copilul va lega relații pozitive cu 

cei din jur. 
 În concluzie, pentru a deprinde aceste reguli, e important, ca acestea să-i fie explicate pe etape și 

trebuie insistat calm, dar ferm, până vor deveni obișnuințe. 
 
 Bibliografie:  
Fries, N – Cum să ne liniștim copilul care plânge zi și noapte; sfaturi pentru părinți epuizați, Ed. 

Trei, București 2003, ISBN 973-8291-87-9. 
Dalto F – Când apare copilul, Ed Trei, București 2005 – ISBN 978-973-707-136-1 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. TUDOR MIHAELA  
COLEGIUL ECONOMIC ”M. KOGALNICEANU” FOCȘANI 

 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, şi de 

felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului adult!” 
Danion Vasile 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. 
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 

să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă 
frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu 
să deţină rolul principal. 

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

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

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

Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să imite, să 
copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită tinerii de astăzi sunt 
exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă. 

Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau un cântăreţ care duce o viaţă curată, care are un mesaj 
bun, folositor pentru oameni. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt oameni plini de patimi, plini de 
vicii. Chiar dacă o bună parte dintre aceştia nu ezită să pomenească Numele lui Dumnezeu în interviuri sau 
cu alte prilejuri asemănătoare, nu o fac decât din superstiţie sau pentru a fi pe placul admiratorilor. Tinerilor 
trebuie să li se prezinte şi altfel de modele. Pentru orice creştin modelul este Hristos şi fiecare trebuie să fie 
conştient de acest adevăr. Dar e destul de greu ca un tânăr să-L aleagă ca model pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu.  

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  
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Ar fi bine dacă părinţii şi-ar da seama cât de mult înseamnă pilda proprie pentru copiii lor. Se ştie că 
orice copil are tendinţa să copieze anumite manifestări pe care le vede la părinţii săi. S-a observat cât de 
mult modelează exemplul părinţilor caracterul copiilor, chiar dacă lucrul acesta devine evident abia când 
copiii sunt adulţi. Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii, pentru că aceasta nu 
durează doar o zi, o săptămână sau un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de 
probleme, de necazuri, de provocări ale vieţii și la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând 
aproape tot. 

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
împreună gogoși/plăcinte!”). 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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EFICIENŢA DIALOGULUI ŞCOALĂ – FAMILIE 
 

TUDOR J. MONICA-ALINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRE BANIȚĂ” CĂLĂRAȘI 

 
Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, şcolari, 

comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase, în 
securitatea fizică, afectivă şi materială a copilului. Indiferent de modul de organizare, mediul familial 
întemeiat pe un sistem de interacţiuni afective intense este apt de a reacţiona la trebuinţele copilului, de a 
participa şi favoriza elaborarea personalităţii, a imaginii sale de sine şi despre lume. 

 Familia este cea mai în măsură să răspundă nevoilor copilului, afectiv cea mai adecvată trebuinţelor 
lui pentru că numai aceste relaţii afective şi sentimente de dragoste îl fac pe părinte să înţeleagă şi să 
intuiască copilul şi starea lui de copilărie. În familie îşi poate satisface nevoile sale primare, îşi poate 
manifesta frustrările inevitabile, temperate de dragostea părinţilor. În familie copilul poate să-şi investească 
toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze pentru că aici ar trebui să fie în mod sigur un mediu 
mai ales afectiv – garanţie pentru o dezvoltare armonioasă. 

 În educarea „puiului de om“, părinții, educatorii, şcoala și societatea în general sunt mijloacele cele 
mai importante. Printre problemele importante ale învățământului în această etapă de schimbare și 
modernizare rapidă se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia ocupă 
un loc privilegiat. Familia, prima școală a vieții, este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele 
deprinderi, dar și primele modele comportamentale, suportul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului 
socio-familial.  

 Întrebarea care se pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 
obiective, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. Realitatea ne-a dovedit că nu toate 
familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de copii, acuzând 
lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de factor educativ. Altor familii, deși doresc să 
asigure educația corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea psiho-pedagogică, experiența. 

 Școala și familia urmăresc același scop educativ formarea copiilor spre a deveni oameni multilateral 
dezvoltați. Pentru ca această colaborare „ideală“ să se realizeze trebuie să existe voința colaborării și factorii 
educaționali implicați să se considere parteneri. 

Pentru realizarea acestui scop unic este necesară unitatea de acțiune, concordanța dintre mijloacele 
specifice de influențare folosite de aceste două instituții sociale. Școala este interesată să colaboreze cu 
familia, să-și facă din ea un aliat, pentru ca acțiunea sa educativă să fie mai profundă și de durată.  

 În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor la 
activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar secundar au pus în evidenţă 
aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei copiilor. Atât părinţii 
cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile sunt numeroase, 
începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor 
interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând 
deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii, dar oferă şi un cadru pentru o continuă 
reevaluare. 

 O serie de studii realizate în ultimii zece ani au adus precizări, au demonstrat că părinţii şi cadrele 
didactice consideră că o colaborare între ei ar putea ameliora randamentul şcolar şi conduita elevilor în 
clasă. Numeroşi părinţi afirmă că sunt doritori să se implice în procesul de educaţie al copiilor lor. Cadrele 
didactice trebuie totuşi să formuleze aşteptări realiste privind această colaborare. În ceea ce priveşte 
activităţile care pot fi propuse părinţilor, acestea trebuie să fie multiple, variate şi să corespundă nevoilor şi 
posibilităţilor lor. În faţa unui eşec sau a unei slabe participări, trebuie identificaţi factorii care împiedică 
participarea parentală şi apoi să se elaboreze un program care să corespundă mai bine nevoilor reale şi 
disponibilităţilor familiilor, în loc să se conchidă că părinţii sunt lipsiţi de interes. 
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IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TUDORA ANA  
GRADINIȚA CU PN GURA OCNIȚEI 

  
 "Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

Un copil care trăiește într-un climat familial cald, primitor, încurajator va fi un copil liber. Tabloul 
personalității acestuia este marcat de: originalitate și spontaneitate, jocuri de construcție/de invenție, 
autonomie și abilitate în rezolvarea situațiilor, perseverență în atingerea scopului, concentrare, eu puternic, 
tendință de a se impune/de a fi lider.  

 Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury). 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Părinţii inteligenţi îşi stimulează să-şi învingă temerile şi să aibă atitudini blânde; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 
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“Cum pot să-mi dau seama, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este să 
ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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FISA DE ACTIVITATE  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, TUDORACHE ALEXANDRINA 
LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE- GALAȚI 

 
Tema activităţii desfǎşurate: ,,Din suflet pentru mama!,,  
Coordonator: *prof. înv. primar Tudorache Alexandrina  
Data desfǎşurǎrii: 07.03.2020  
Durata activității: 40 minute 
Grup țintă: elevii clasei aIII-a A  
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă 
  
Obiective propuse: 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, atenție; 
 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 
 Exprimarea sentimentelor față de părinți. 

  
Resurse umane: *Cadre didactice: 1 
 *Elevi: 22 
 *Părinți și alte rude ale elevilor 
 
Resurse materiale: computer, material ppt negative cântece despre primăvară și 8 Martie, costume 

copii, invitații părinți, felicitări confecționate de elevi,  
  
Descrierea activității:  
 Activitatea a constat în prezentarea ,,Legendei mărțișorului,, prin intermediul unui material 

PowerPoint cu imagini atractive pregătit de prof. înv. primar Tudorache Alexandrina S-au purtat discuții 
pe baza conținutului materialului. D-na învățător a prezentat elevilor alte informații succinte despre 
semnificația mărțișorului la români.  

În partea a doua a activității cadrul didactic a adresat câteva cuvinte părinților prin care a mulțumit 
pentru participare la activitate și pentru implicare în realizarea costumațiilor elevilor. 

A urmat desfăşurarea serbării propriu-zise, elevii au susţinut programul pregătit, sub îndrumarea 
doamnei învăţătoare. La final s-au făcut urările de rigoare de ambele părţi. 

La sfârșitul serbării copiii au oferit mămicilor felicitări de 8 Martie realizate cu mult drag la orele de 
abilități practice. 

 
Modalități de evaluare: -recitarea poeziilor și intonarea cântecelor 
 
Rezultate înregistrate: -felicitări realizate de copii; 
 -panou demonstrativ pe holul şcolii; 
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GREA POVARĂ ARE-O MAMĂ 
de Emilia Plugaru 
Grea povară are-o mamă. 
Duce-n spate, nevăzute,  
Aripi, care ne cuprinde,  
Ne veghează orişiunde. 
 
Cum îşi smulge ea aripa? 
Oare cât de mult o doare? 
Câte o aripă blândă,  
Cum ne dă la fiecare? 
 
Eu îi simt mereu prezenţa,  
Chiar şi-atunci când sunt departe. 
Doamne, dă-i măicuţei mele,  
Dă-i mai multă sănătate. 
 
Mic sau mare, cum n-aş fi,  
Tot la pieptul ei aş vrea 
Să mă bucur şi să plâng. 
Înger e măicuţa mea. 
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”EDUCAȚIA ÎN FAMILIE –CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

 PROF. INVAȚAMANT PRIMAR TUDORACHE ANIȘOARA 
 LICEUL DANUBIUS, CALARAȘI 

 
 „Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului 
 exprimă calificativul părinţilor.„ 
(Valeria Mahok) 
 Adeseori ne adresăm întrebarea: ” E greu să crești un copil?” „ Foarte, foarte greu !”, ne vor 

răspunde unii, alții se vor lamenta: „ Câte sacrificii face un părinte pentru copilul său ?!”sau putem auzi: 
„Ehe, este cea mai grea meserie, meseria de părinte!” 

 Dacă continuăm să adresăm această întrebare, vom fi uimiți să constatăm că vom auzi aproape la 
fiecare răspuns cuvântul sacrificii. 

 De unde acest sentiment despre creșterea copiilor ca fiind un lucru extrem de dificil? 
Un răspuns firesc ar fi acela că, în creșterea și educarea copiilor adultul întâmpină probleme pe care 

nu știu să le gestioneze sau poate sunt preocupați prea mult de problemele cotidiene. 
Când vorbim de cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți, 

ne gândim la comportamentul copilului, la un copil bine educat, bunele maniere etc. .Regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă, bine crescut, care știe să salute, să se comporte 
cuviincios cu alți copii și cu adulții. 

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

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relația afectivă care acesta o are cu 
părinții. Dragostea cu care părinții își înconjoară copilul, îi permite aceestuia să se dezvolte, să aibă 
încredere în propriie forțe, să aibă o stimă de sine ridicată. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei șapte ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi asimilarea normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Ce trebuie să știe un copil de acasă? 
Până la vârsta de șapte ani copilul trebuie să aibă un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, 

să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj 
dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea 
de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială . 

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ... 
 

 MARIA TUDORACHE PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR 
 ŞC. GIMNAZIALA „SF. NICOLAE” PIETROSITA 

  
  
 La tot ce cumpărăm instrucțiuni primim,  
Când se naște un copil ce manual folosim? 
Cum putem, că părinți, să știm că nu greșim 
Că puiul de om bine o să-l”gătim” 
Cu sfaturi, îndemnuri, vorbe blânde, respect 
Să poată să devină un OM fără defect? 
Politețea, dreptatea, altruismul, adevărul 
Să predomine zilnic, întărind caracterul. 
Să nu-i fie rușine de ce va ajunge,  
De necazul aproapelui să poată a plânge. 
Pentru cel suferind să sară la nevoie,  
Fără a primi plata, fără a cere voie... 
Dacă toate aceste întrebări ni le-am pune în viață 
Sigur vor există „CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ”... 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE – CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR TUDORECI MĂDĂLINA 
 G.P.N. PETREŞTI, COŞEŞTI, ARGEŞ 

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

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea şi socializarea copilului, deoarece 
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice şi sociale şi 
împlinite etapele întregului sau ciclu de creştere. Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, educaţia 
primită de acesta pana la şapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, 
cadrul existenţei biofizice al dezvoltării copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie păstrarea 
sănătţtii, creşterea normală şi călirea organismului. 

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 

Începând cu primii ani de viaţă, copilul preia de la părinţi gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament pozitive ca: sârguinţa, cinstea, politeţea, sociabilitatea, iniţiative creatoare, dispoziţia de 
colaborare. Toate acestea cer calm, înţelegere, răbdare, dragoste faţă de copil. Nu frica, nu teama trebuie 
să-l determine pe copil sa facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită 
bazat pe egala respectare atât de copil cât şi de părinţi. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate, 
căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul mental al 
copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. Ca părinţi trebuie să fim 
întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când ne implicăm activ în jocul 
copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră. 

 Dezvoltarea armonioasă a unui copil se poate realiza doar prin contopirea celor două lumi, cea din 
interiorul familiei şi restul. Şi după intrarea copilului în colectivitate tot familia rămâne farul călăuzitor şi 
reperul zilnic. Familia trebuie să găsească cele mai adecvate abordări în situaţiile delicate, complicate pe 
care copilul le întâlneşte în colectivitate astfel încât acesta să rămână apropiat de mediul familial dar să 
privească cu deschidere noile abordări ale mediului extern. 

 Aşa cum fiecare copil este unic şi metodele de educare ale familiei şi şcolii trebuie adaptate pentru 
fiecare personalitate în parte. Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, 
deprinderi, comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp 
este considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

 Cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare, de acești ani depinde cum va fi integrat 
viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și stilul de viață 
alături de cei dragi. 
  

2692

 



Bibliografie: 
- Dumitrana, M. (2000) - Dezvoltarea psihică umană, Bucureşti:V&I Integral; 
- www.didactic.ro; 
- www.concursuricomper.ro. 
 

2693

 



EDUCAȚIA ȘI CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

PROFESOR: TUDORICA ANA- MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,AUREL TEODORESCU”STEJARI 

 
 ,,Diploma celor șapte ani de ai copilului exprimă calificativul părinților.” - Valeria Mahoc 
 La baza formării unui comportament corespunzător al copilului stă relația afectivă cu părinții, 

întrucât copilul iubit de parinți se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranță îi creează deschiderea 
spre învățarea și asumarea regulilor de comportament. Atunci când copilul se simte apreciat de familie, 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceasta, realizând în același timp că familia este preocupată 
de ceea ce face. Existența unei atmosfere deschise, bazată pe iubire și încredere, face ca regulile să nu se 
transforme în disciplină de fier. 

 Încă din primii ani de viață, copilul preia de la părinți atitudini, gesturi, limbaj, exemple de 
comportament. Curiozitatea acută a copilului de a cerceta tot ceea ce-l înconjoară trebuie stimulate, 
încurajate, înțelegând copilul ca pe o ființă autonomă, pentru că orice experiență de viață, orice relație 
afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie. Aici se învață limbajul și comportamentul, 
aici se formează convingeri, aptitudini, aspirații, trăsături de voință și de caracter. 

 Zestrea de echilibru relațional și adaptiv a copilului este influențată de climatul din familie care se 
impune ca un filtru între influențele educative exercitate de familie și achizițiile psihico-comportamentale, 
realizate la nivelul personalității copilului. 

 Comunicarea verbală și jocul cu copilul au un rol esențial în relația familie-copil. Un părinte neatent, 
ocupat, obosit rupe firul comunicărilor cu copilul său, care va căuta răspunsuri în altă parte. Un copil iubit 
este mai ușor de disciplinat, de modelat, iar posibilitatea unui comportament delicvent este mai scăzută. 
Astfel, copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație și pentru formarea caracterului 
psiho-social. 

 În familie se formează sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorința sa de a participa la viața 
socio-culturală și politică a țării sale. Aici, în familie, se pun bazele primelor deprinderi de viață sănătoasă, 
de conduită igienică individuală, componențe majore ale moralei elementare a indivizilor societății. Acasă, 
copilul învață să se cunoască pe sine, să se definească, să imite, să compare, sa-și insușească modele la care 
să se refere în devenirea sa ca adult. Este nevoie de însușirea responsabilității de a fi părinți, de a fi 
permanent conștienți că cel mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce fac adulții, iar mai 
târziu va exterioriza toate acestea în diverse situații și va fi judecat, acceptat ori nu, în societate. 

 Actualmente, problema stringentă a educației copiilor o reprezintă lipsa părinților din viața lor, lipsă 
determinată de nivelul financiar precar sau de indiferența unor părinți tributari concepției ,,învață el la 
grădiniță/la școală”. Pe de altă parte, mulți părinți preferă să le cumpere copiilor diferite obiecte, decât să 
comunice cu aceștia. Din acest motiv, copiii ajung să-și petreacă foarte mult timp la televizor și la 
calculator, alegându-și greșit modele pe care le imită, uitând să socializeze cu cei din jur și devenind 
introvertiți. Astfel, părinții sunt direct responsabili de educația de bază pe care copilul o primește acasă, în 
familie. Lacunele procesului vor influența iremediabil succesul la școală, buna purtare fiind criteriul de 
bază în clasificarea lor la categoriile de ,,răi”sau ,,buni”. 

 De asemenea, educația trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului, întrucât el înțelege lumea 
diferit la 3 ani, la 5 ani sau la 7 ani. Educația trebuie văzută ca un proces continuu, dar care se desfășoară 
treptat ; tot ceea ce se omite trebuie corectat la timp de către părinți, în primii ani de viață și mai apoi de 
către educatori, învățători, profesori. De multe ori, dascălul este pus în fața unei situații delicate: un copil 
cu probleme grave de comportament, cu crize de plâns, țipete și un limbaj nepoliticos. Completarea 
lipsurilor educative din primii ani de viață este posibilă, dar mult mai greu și numai cu implicarea părinților. 

 În concluzie, rolul familiei în dezvoltarea personală a copilului până a trece la educația organizată 
este edificator pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia. Un copil care se bucură de atenția celor dragi se va 
dezvolta mult mai ușor decât un copil căruia nu i se acordă sprijin, acesta dezvoltând un comportament 
educat incă de acasă, având norme de bază pentru a putea așterne alte norme necesare pentru viață, ce pot 
fi dobândite la școală. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ANCA TUDOSE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE VOEVIDCA” 

CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
 
”Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea, pe lângă 

viață, daruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i.” (Aristotel)  
Când vorbim despre ”cei șapte ani de acasă” ne gândim la educația pe care copilul o primește în 

familie, până ce acesta ajunge pe băncile școlii. În familie se învață bunele maniere, se pun bazele unor 
principii sănătoase de viață, bazate pe corectitudine, respect și bun simț. Părinții au rolul de a forma 
caracterul și personalitatea copilului înainte ca acesta să ajungă la vârsta de școlar.  

În vederea reușitei, copilul trebuie învățat încă de la vârste fragede să respecte anumite reguli. Însă 
acestea nu trebuie impuse, ci trebuie să constituie un sistem de valori care va sta la dezvoltarea unui tânăr 
capabil să se integreze în societate. Încă de mic copilul trebuie învățat să-și organizeze bine timpul, să fie 
punctual, riguros, disciplinat, să prețuiască timpul propriu și pe al altora. Comportamental, copiii preiau 
exemplele din familie. Aceștia trebuie educați în armonie, într-un mediu nonviolent, tolerant, stimulativ. 
Copilul trebuie încurajat, e bine să i se scoată în față comportamentele pozitive, performanțele, realizările, 
iar critica să fie moderată și constructivă. Tot în familie copilul învață să fie manierat, să se comporte 
civilizat, să fie discret și politicos, să salute, să aplaneze conflictele, să fie atent și grijuliu cu cei din jur, să 
respecte mediul, să fie politicos și să utilizeze un limbaj adecvat.  

Tot în familie se ”educă” respectul pentru ”educație”. Aceasta este cea care insuflă copilului 
principiul conform căruia un om educat este un om de succes și tot în familie se dezvoltă respectul față de 
dascăli, față de învățătură, aplecarea către studiu încă de la vîrste fragede. Însă, rețeta succesului este ca 
înșiși părinții să fie adevărate modele pentru copiii lor, altfel încât să fie credibili și să devină adevărate 
modele de urmat. Modelele de conduită oferite de părinți constituie primul model social cu o influență 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției despre viață, a modului de comportare și relaționare 
în raport cu diferite norme și valori sociale.  

De-a lungul vieţii, fiecare persoană se construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul în 
care se dezvoltă. Această construcţie şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o 
condiţie a realizării acelei misiuni unice cu care se naşte fiecare din noi. 
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ROLUL CELOR 7 ANI DE ACASĂ ÎN EDUCAȚIE 
 

TUDOSE FLORINELA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă, dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de 
câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se 
bazează familia şi pe care le transmite copilului 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face.  

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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METODE ȘI TEHNICI MODERNE DE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ 
 

PROF. INV. PREȘC. TUDOSIE DIANA 
 GRĂDINIŢA P.P.NR.1 MOTRU 

  
 ,,Pentru a fi educatori perfecţi, ar trebui să fim într-una conştienţi nu numai de ceea ce se petrece 

înlăuntrul nostru, dar şi de ceea ce simt acei cărora ne adresăm.” 
 Un rol important în activităţile creatoare desfăşurate cu copiii îl are imaginaţia. Preşcolaritatea este 

prima perioadă în care copilul îşi manifestă şi îşi dezvoltă aptitudini.  
 Imaginaţia interacţionează cu memoria, cu gândirea, cu limbajul. Ea este proprie numai omului, prin 

intermediul ei sfera cunoaşterii umane se lărgeşte mult şi se poate realiza unitatea între trecut, prezent şi 
viitor. 

 Dezvoltarea imaginaţiei depinde foarte mult şi în mare măsură de nivelul limbajului. La preşcolar 
are loc o adevărată explozie a imaginaţiei. 

 Jocul şi învăţarea oferă copilului numeroase ocazii de a-şi combina şi recombina reprezentările de 
care dispune. În timpul jocului nu există oameni mai serioşi decât copiii mici: jucându-se ei nu numai că 
râd, dar trăiesc şi emoţii profunde, se bucură ori suferă. Copilul imaginează şi creează multe lucruri: 
ascultând poveşti, basme, povestiri el reconstruieşte mintal momentele naraţiunii, amplifică sau diminuează 
structurile iniţiale, multiplică sau omite numărul de elemente structurale. Acum se dezvoltă capacitatea 
copilului de a integra psihicul în real. 

 Convorbirile, povestirile, repovestirile, memorizările, jocurile didactice contribuie la combinarea de 
imagini şi idei, la stârnirea interesului pentru nou, la lărgirea orizontului de cunoaştere, la valorificarea 
tuturor disponibilităţilor angajate în dezvoltarea capacităţii de a vorbi. Imaginaţia reproductivă şi imaginaţia 
creatoare sunt forme active şi voluntare de prelucrare a unui material cognitiv divers: imagini, idei, 
capacităţi de figurare etc. Imaginaţia colorează exprimarea, contribuie la stimularea spiritului de creaţie, la 
dezvoltarea memoriei vizuale, la formarea unor deprinderi de vorbire expresivă, la descrierea şi 
interpretarea nuanţată şi originală a conţinutului unor poveşti ascultate anterior, imagini din tablouri, 
diafilme, diapozitive, desene, fotografii, la crearea unor povestiri scurte după modelul dat. 

 Creativitatea verbală este surprinzătoare chiar la această vârstă. Când termenul îi lipseşte din 
vocabular copilul creează cuvinte şi ne surprinde prin originalitatea asocierilor. Manifestă încercări de 
versificare chiar dacă utilizează cuvinte fără sens, pentru a rima. Apoi apare povestirea expresivă în 
construirea de poveşti, teatru de păpuşi, dramatizări cu text creat şi cu temă dată. 

 La vârsta preşcolară, copiii sunt atraşi de formele complexe de artă, film, desen animat, serbări ce 
cuprind scenete, dans, recitare, muzică instrumentală, cor, balet, arta deghizării, printre ei putându-se 
identifica de pe acum viitori actori, dansatori, cântăreţi etc. 

 
 METODE MODERNE 
 
 1. Brainstormingul - ,,metoda asaltului de idei”; ,,furtună în creier” 
Brainstormingul poate fi definit ca: ,,o modalitate de a obţine, într-un răstimp scurt, un număr mare 

de idei de la un grup de oameni”. Brainstormingul este cea mai răspândită metodă de stimulare a creativităţii 
în condiţiile activităţii în grup, încurajând participarea tuturor membrilor grupului. 

 Prin această strategie se află: ce anume ştiu elevii despre un anumit subiect, ideile sau soluţiile 
referitoare la un subiect sau situaţie problemă, opinii despre o experienţă comună. Fiecare este determinat 
să se implice activ. Copiii învaţă să asculte, să emită păreri, să colaboreze, să respecte ideile celorlalţi, să 
compare, să argumenteze şi să decidă. Ei devin mai curajoşi şi au mai multă încredere în propria persoană. 

 Momentul de brainstorming începe prin enunţarea unei probleme, după care, în mod spontan se emit 
soluţii, fără preocuparea validităţii acestora. Scopul central îl reprezintă enunţarea a cât mai multe puncte 
de vedere, căci nu calitatea contează, ci cantitatea. Se admit toate ideile formulate nu se tolerează nici un 
fel de critică. Pot fi preluate ideile emise de alţii şi fructificate prin ajustări succesive şi asociaţii libere 
asemenea unei reacţii în lanţ, conducând astfel la apariţia unor idei viabile şi inedite. 

 O astfel de metodă poate fi folosită în orice activitate care vizează dobândirea cunoştinţelor şi 
formarea capacităţilor. Prin stimularea motivaţiei aproape orice activitate poate începe prin brainstorming.  
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Procesul implică mai multe etape: 
 - cunoaşterea regulilor; 
 - oferirea unui subiect, a unei întrebări, a unei cerinţe imperative sau a unei propoziţii neterminate 

asupra căreia fiecare participant reflectează; 
 - înregistrarea şi prezentarea ideilor; 
 - evaluarea ideilor; 
 Brainstormingul se poate realiza în perechi sau în grup. Cadrul didactic care iniţiază un moment 

didactic de tip brainstorming trebuie să dea dovadă de tact pedagogic şi să propună spre rezolvare probleme 
care prezintă un interes real. 

 Cele patru reguli ale brainstorming-ului sunt următoarele: 
- judecata critică este exclusă; 
- cât mai multe idei; 
- daţi frâu liber imaginaţiei; 
- combinările şi ameliorările sunt bine venite; 
 
2. Tehnica ,,CIORCHINULUI” 
Este o tehnică de predare – învăţare care încurajează pe copii să gândească liber şi deschis, este o 

metodă brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei. ,,Ciorchinele” constă în 
utilizarea unei modalităţi grafice de organizare a brainstorming-ului pentru a ilustra relaţiile, conexiunile 
dintre idei, o modalitate de a construi asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. 

Tehnica realizării unui ciorchine presupune parcurgerea câtorva paşi: 
- se alege cuvântul sau tema nucleu; 
- copiii aleg sintagme în legătură cu tema propusă în discuţie; 
- se leagă aceste sintagme sau cuvinte de tema propusă; 
- se scriu idei în legătură cu aceste cuvinte până la expirarea timpului alocat; 
,, Ciorchinele” ca metodă se poate folosi atât în evocare cât şi în reflexie, fiind o tehnică flexibilă care 

se poate utiliza atât individual cât şi în grup. Când se aplică individual, tema pusă în discuţie trebuie să fie 
familiară elevilor care nu mai pot culege informaţii şi afla idei de la colegi. Folosită în grup, această tehnică, 
dă posibilitatea fiecărui elev să ia cunoştinţă de ideile altora, de legăturile şi asociaţiile dintre acestea. 

 
 3.Tehnica,, MOZAICULUI ’’ 
 Are ca scop învăţarea prin cooperare într-un grup mic de copii a unui conţinut mai dificil. În procesul 

instructiv-educativ din grădiniţă, am aplicat această metodă în cadrul activităţii de cunoaşterea mediului, 
folosind ca mijloc de realizare observarea. Astfel, în activitatea de observare cu tema ,,Iepurele’’, am 
respectat etapele impuse de tehnică : 

• Constituirea grupurilor cooperative s-a lucrat în grupuri egale numeric.Toţi cei din grupa 1 au 
învăţat despre părţile componente ale animalului. Cei din grupa 2 au învăţat despre însuşirile şi trăsăturile 
caracteristice ale acestuia. Copiii de la grupa 3 au învăţat despre hrană şi foloase, iar cei de la grupa 4 au 
învăţat despre mediul de viaţă al animalului. 

• Activitatea cu grupuri de experţiToţi copiii cu acelaţi număr au format un grup nou, în care au 
clarificat toate aspectele, au extras ideile esenţiale, au căutat modalităţi eficiente de transmitere a 
conţinutului colegilor din grupul cooperativ. 

• Activitatea în grupurile cooperative. Fiecare copil a revenit în grupul cooperativ din care a provenit 
şi a prezentat celorlalţi conţinutul învăţat. ,,Expertul’’ a răspuns întrebărilor adresate de către ceilalţi şi 
astfel s-au clarificat unele nelămuriri. Obiectivul grupului a fost ca toţi copiii să înveţe tot materialul 
prezentat şi grupurile au fost responsabile de aceasta. 

• Evaluarea individuală a copiilor am realizat-o prin răspunsuri orale la întrebări şi prin fişe 
individuale. 

Utilizând tehnica MOZAICULUI în activităţi, am observat multiple avantaje pentru copii.Am 
constatat adevărul aserţiunii ,,cel mai bine învăţ când îl învăţ pe altul’’.Dialogul pentru copii a fost foarte 
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valoros deoarece a dispărut teama de a formula întrebări şi de a răspunde la ele. Faptul că toţi colegii au 
ascultat, a scăzut din anxietatea celor timizi care au dobândit încredere în sine şi curaj. 

 
 
 
 4. Tehnica ,,ŞTIU – VREAU SĂ ŞTIU –AM ÎNŢELES’’ 
 Modelul de structurare a activităţii conform acestei metode l-am utilizat eficient îndeosebi în 

activitîţile de convorbire.Astfel, în convorbirea intitulată ,,Pământul-o casă pentru toţi’’ am parcurs mai 
mulţi paşi: 

• Prima etapă, centrată pe întrebarea,, Ce ştiu despre subiect ?’’ s-a suprapus momentului de 
actualizare a cunoştinţelor anterioare(,, idei ancoră’’).Copiii au exprimat enunţuri afirmative, pe care le-am 
consemnat în rubrica,, Ştiu’’.Am urmărit ca întregul grup să fie de acord cu ideile scrise. 

• A doua etapă, centrată pe întrebarea ,,Ce vreau să ştiu?’’a presupus realizarea unei liste de întrebări 
prin care subiectul a fost înscris în sfera de interes a copiilor( ex.,, Ce sunt stelele, cometele, sateliţii ?De 
unde vine soarele ?, etc’’).Afost deosebit de interesant să ascultăm ce anume i-a interesat pe copii şi un 
câştig faptul că au scos la suprafaţă frământările lor şi le-au exprimat în colectiv. 

• Etapa a treia – începutul învăţării – a fost condusă de un cadru specializat de la Planetariu.Copiii s-
au confruntat astfel cu noi cunoştinţe, au căutat răspunsuri, dând sensuri noi informaţiilor primite. 

• Etapa a patra, centrată pe aserţiunea ,,Am învăţat’’, a presupus o monitorizare şi o conştientizare a 
cunoştinţelor noi, o comparare cu vechile cunoştinţe. 
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 IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

GRADINITA ŞCOLII GIMNAZIALE “DIMITRIE CANTEMIR” 
 FETESTI-IALOMITA 

 PROFESOR INV. PRESCOLAR, ŢUGUI MARIOARA-DANIELA 
 
Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării 

personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze 
în mod creator realizările sociale. 

 Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului.Asadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile 
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. 
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre 
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare 
spre bine sau spre rău.  

Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de 
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre exemplu, dacă acesta 
aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o o faptă bună. Ultimii 
ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării personalității 
copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această influență este 
mai mare decât ne-am imaginat.  

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai 
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri 
copii. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul și se explice de fiecare dată hotărârile pe 
care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi prevenite acele conficte de mai târziu dintre 
voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării și supărării față de părinți și 
a împotrivirii lor față de orice autoritate. În primii ani de viață, este important ca părinții să dedice copiilor 
cât mai mult din timpul lor, să vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa copilul va fi 
permanent supravegheat și nu va fi lăsat în voia lui. 

De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu. 

Alteori e mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să 
stabilească limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în 
relația cu copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. 
Regulile și limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă 
adesea regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli 
însă împiedică dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi 
explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.  
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De o importanță deosebită este și faptul ca părintele să se gândească serios și la alte modalități cu 
mult mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau 
confiscarea unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit 
oferindu-i recompense ( o mângâiere pe cap, un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu copilul- 
a ridica degetul mare de la mână, ,,ceva bun” etc).  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin 
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în 
personalități armonios dezvoltatea, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și 
potențial creator.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi. 

Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur. 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: TUNS CORINA-ALINA,  
GRADINIȚA CU P.P. MAMARUȚA, CLUJ – NAPOCA 

 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
Auzim în jurul nostru de multe ori expresia: " Nu are cei șapte ani de acasă". La auzul acestor cuvinte, 

gândul ne zboară la următoarea explicație: persoana respectivă nu a primit educația pe care trebuie de acasă. 
Și când ne pronunțăm acasă, ne referim la părinți. Aceasta expresie definește însă tot bagajul de cunoștinte, 
deprinderi, comportamente și atitudini acumultate în primii șapte ani de viață. Aceasta perioadă de timp 
este considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensa dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Educația începe de acasă, de la cei care ne-au făcut și care ne cresc. Educaţia, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă. 

Copilul imită ceea ce vede în jurul său, iar părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem 
copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem 
atenţia că nu a spus " mulţumesc " la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? Putem enumeră câteva elemente importante și esențiale oricărui 
individ: deprinderi de autoservire; ordine; igienă; curățenie și exprimarea propriilor nevoi; exteriorizarea 
trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; bune maniere și comportament; limbaj 
corect transmis; modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc); consecvența în realizarea unei sarcini; concentrare a atenției; perseverența în 
realizarea uneri sarcini; alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 

Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: spiritul de 
competiție; altruismul; cooperarea; atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am culoarea părului ca ea şi sunt 
frumoasă, aşa mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că ne dăm împreună 
cu bicicleta.” Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a 
cunoaşterii de sine. Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci 
şi exprimarea diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Dar 
asta nu înseamnă că permanent vom fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, 
pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem 
anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage 
învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie 
de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne 
analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi 
va fi judecat, acceptat ori nu în societate. 

Realitatea zilelor noastre este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce 
mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din 
cadrul familiei cu cele de la serviciu. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 
ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu 
integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi.  
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STUDIU DE SPECIALITATE: 
CEI 7 ANI DE ACASA - NORME ȘI VALORI ESENAIALE PENTRU 

SUCCESUL VIITORULUI COPILULUI 
 

 PROF. TURBACEANU DANA-SIMONA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 

 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie.  

În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica ambientală a restaurantului, aleargă prin sală 
şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi paharul cu vin al mamei, îi pune piedică 
chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele. 

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme 
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut 
generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate 
saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-
i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. 
Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei 

mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un 
copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice 
vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
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aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor 
şi a celui/celei care serveşte masa. 

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, 
un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor 
şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR, TURMACU MIHAELA ADRIANA  
ŞCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU”, DRAGASANI  

 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 

s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
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de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 
“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 

să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 
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IMPORTANȚA FAMILEI ÎN ACOMODAREA COPILULUI  
LA GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. TURTOI GINA 

GRĂDINIȚA CU PP NR. 47, BRĂILA 
 
Primele relaţii ale copilului sunt cele pe care le are cu mama sa sau cu persoana care îi satisface 

nevoile de bază. Comportamentul copilului este condiţionat de comportamentul, stilul de relaţionare al 
adultului care îl îngrijeşte. În scurt timp, în aceast cuplu (copil–mamă) se realizează schimburi 
interpersonale şi calitatea relaţiei depinde în mare măsură de sensibilitatea adultului, de interacţiunile 
iniţiate de copil sau de către părinte, de comportamentul copilului, de răspunsul la stimuli. Această spirală 
relaţională defineşte modul de raportare la lumea exterioară şi îl ajută pe copil să integreze experienţele, să 
exploreze, să înveţe. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară 
împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea 
socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. Triada mamă – copil – tată oferă copilului posibilităţi de a se defini 
pe sine, prin jocul comparaţiilor, al imitaţiilor, al rivalitatilor, de a-şi însuşi modele la care se poate referi 
în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Părinţii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din 
prima zi a vieţii. Familia este modelul pe care copilul îl imită, modul de viaţă al familiei fiind principalul 
reper în viaţă al copilului, el este internalizat puternic în anii copilăriei. 

Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea copilului, formarea personalităţii lui. 
Modul în care fiecare părinte înţelege şi îşi poate asuma rolul de părinte, mamă sau tată, depinde de 

foarte mulţi factori: 
 factori culturali, suportul familiei extinse sau suportul social, condiţiile economice ale familiei; 
 tipul de relaţie (modelele de interacţiune) a părinţilor copilului cu proprii lor părinţi, care pot 
 determina calitatea relaţiei cu propriul copil; 
 tipul de relaţii familiale şi capacitatea de adaptare socială a cuplului parental; 
 dimensiunea familiei; 
 patologia unuia dintre membri familiei (părinţi sau copil). 
Relaţia dintre părinţi, dintre mamă şi tată, construieşte o ecologie a familiei care poate determina 

modul de dezvoltare al copilului.  
În primii ani de viaţă, copilul este strâns legat de mama sa, prin îngrijirile pe care aceasta i le acordă, 

indiferent dacă vorbim de hrănire, igienă sau de momentele în care mama îi cântă sau îl adoarme. Pe 
parcursul acestor momente, figura tatălui este uneori pasageră. Poate că prezenţa sa este simţită maimult 
sub raportul siguranţei afective pe care o resimte mama şi, prin urmare, şi copilul. Pe măsură ce copilul 
creşte, dezvoltarea sa îi permite să se identifice cu mama sau cu tatăl său, având nevoie de timpi de calitate 
petrecuţi atât cu mama, cât şi cu tatăl. Uneori avem tendinţa să atribuim mamei roluri care se structurează 
pe marginea nevoilor de îngrijire şi educare ale copilului, iar tatălui roluri care se axează pe controlul 
comportamentului copilului, pe autoritate şi asigurarea protecţiei. Practic, se separă rolurile mamei şi 
tatălui: mama oferă securitate, pe când tatăl îi oferă şansa de a se activa şi autodepăşi. Tendinţa este 
susţinută şi de studii şi cercetări care demonstrează că acesta este modelul relaţionar obişnuit în structura 
familiei.  

Înscrierea la grădiniţă a copilului presupune o separare bruscă de mediul social familiar copilului: 
părinţii săi, fraţii săi, mediul, regulile cunoscute şi rutine asimilate. Aflat într-un spaţiu nou, în absenţa 
persoanelor cunoscute care-i oferă un sentiment de siguranţă, copilul trăieşte o stare de pierdere faţă de 
persoanele dragi, iar acest sentiment va deveni intens şi derutant pentru el. Pentru copii, acest proces poate 
avea un impact puternic asupra comportamentului lor şi le poate chiar întârzia dezvoltarea. Educatorul poate 
susţine momentul separării copilului de părinţii săi, devenind un pilon principal pentru copil în procesul de 
adaptare în noul mediu. Acest profesionist trebuie să utilizeze toate mijloacele (metode, tehnici, spaţiu) 
necesare pentru ca un copil să se dezvolte într-o manieră armonioasă, în absenţa părinţilor săi. Să încerce 
să atenueze sentimentul de anxietate datorat mediului necunoscut, la venirea sa în grădiniţă. Pentru aceasta, 
copilul are nevoie de o perioadă de adaptare (de obişnuire). Dacă aceasta perioadă se derulează treptat, dacă 
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părintele are acordul educatorului să stea alături de copilul său şi să se separe treptat de acesta, copilul să îl 
poată repera pe educator ca fiind „prietenul“ părintelui (deci, persoana de încredere).  

Perioada de adaptare va permite copilului să facă cunoştinţă cu noul mediu: persoanele necunoscute 
(copii si adulţi), noile obiceiuri / reguli, în prezenta unei persoane cunoscute (părintele său). Tot acum 
părintele îşi va depăşi angoasele şi sentimentele de vinovăţie (separarea este percepută adesea ca fiind 
abandon) şi va fi considerat partener egal în demersul de îngrijire, creştere şi educare (fără a se 
deresponsabiliza) a propriului copil pe perioada în care acesta se află la grădiniţă, În această perioadă 
educatorul îi va cunoaşte pe părinţi, va face cunoştinţă cu obiceiurile şi modul lor de viaţă, pentru a se folosi 
de aceste informaţii în asigurarea sentimentului de continuitate între cele doua spaţii de viaţă, domiciliu şi 
grădiniţă. 

 
BIBLIOGRAFIE 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

TURTOI ROXANA VALENTINA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: TURTURICĂ GEORGETA 
GRĂDINIŢA BICEȘTII DE JOS, DUMITREȘTI 

 
Sărind peste situația că nu prea mai există cei șapte ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 

forme de școlarizare încă de la vârste mici, rămâne ideea de la baza acestei expresii: regulile de conduită 
se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel 
mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în 
conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot 
ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie 

Primii șapte ani reprezintă întâia veriga a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 

Realitatea din viața familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec 
din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc 
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere 
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o 
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul 
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există 
coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare 
între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus la suprasolicitare, într-o cursă 
epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este 
stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusive a grădiniței. 

Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul 
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi 
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la 
grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica 
şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. 

Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la 
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, 
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite 
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse 
copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, 
să- i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 

2712

 



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

Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: competiția, 
altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează dezvoltarea de 
mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-
un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca 
o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele 
unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE- CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 INV. ŢUŢUIANU IULIA 
ŞCOALA PRIMARĂ ,,APA SĂRATĂ”, CÂMPULUNG  

 
 ,,OMUL POATE DEVENI OM, NUMAI PRIN EDUCAŢIE”-IMMANUEL KANT 
 Am auzit de multe ori expresia: ,,Aşa te-a învăţat la şcoală?”sau ,,Nu ai învăţat la şcoală că nu este 

bine ce faci?”. O simplă discuţie între un adult şi un copil îmi dădea un sentiment de nemulţumire, de 
frustrare... Nu poţi explica de fiecare dată că educaţia nu se face doar în şcoală. Alături de şcoală, familia, 
comunitatea, valorile promovate în societate, devin factori decisivi în formarea adultului pentru viitor. 
Primul pas în educarea unui copil îl face familia. Ştim că părinţiii sunt modelul copilului. La şase ani copilul 
are deja ,,un bagaj” de valori, de deprinderi, de noţiuni. Cu el vine la şcoală. Din acest moment, majoritatea 
părinţilor consideră că educaţia unui copil revine şcolii, cadrului didactic. Consider că, depinde în mare 
măsură de tactul nostru pedagogic să-i facem conştienţi de rolul familiei, comunităţii, în susţinerea actului 
educativ. 

 ,,Tot ceea ce avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. 
Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”- Jean Jacques Rousseau 

 În acest an şcolar, am înţeles ce înseamnă ,,cei şapte ani de acasă “ într-o clasă cu elevi romi. Poţi 
înţelege ce valoare are educaţia în familie numai în momentul în care întâlneşti o clasă doar cu părinţi foarte 
săraci, lipsiţi de un loc de muncă, cu un nivel scăzut de educaţie, majoritatea analfabeţi. Majoritatea elevilor 
nu au fost la grădiniţă, nu inţeleg sensul cuvintelor uzuale din limba română, nu cunosc sau nu aplică 
regulile elementare de igienă personală, stabilesc cu greu relaţii colegiale, nu respectă regulile şcolare. 
Pentru ei, şcoala este o obligaţie, nu au nicio curiozitate faţă de procesul de învăţare. 

 Copiii aparţinând grupărilor entice ( romi) întâmpină dificultăţi în însuşirea conţinuturilor instruirii 
propuse de şcoală şi în direcţia socializării. Aceste dificultăţi duc la slabe rezultate şcolare şi a abandonului 
timpuriu al instituţiei şcolare. Frecventarea cu regularitate a grădiniţei este un factor semnificativ pentru 
succesul copilului la şcoală. 

 Perioada educaţiei în familie joacă un rol important în procesul socializării, permite copiilor să 
împartă şi să împărtăşească experienţe personale văzute în familie, în mediul în care a crescut până la vârsta 
de şapte ani .În familie se formează primele imagini corecte despre lume, se formează baza unei culturi 
personale. 

 Se spune că educatia clădeşte pilonii esenţiali, iar lipsa ei naşte monstri, educaţia se face, nu se 
vorbeşte. În mod concret, există o serie de şcoli în mediul rural sau urban în care ponderea elevilor romi 
este mai ridicată. În aceste şcoli, starea clădirilor surprinde prin vechime sau aspect, precaritatea dotărilor 
materiale este o realitate greu de depăşit pentru cadrele didactice şi elevi. 

 ,,Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”.- Confucius 
 Slaba participare a copiilor romi la educaţie, nivelul redus de instruire şi analfetismul se manifestă 

negativ în planul dezvoltării personale a romilor. Nevoia unei strategii guvernamentale de îmbunătăţire a 
situaţiei romilor este un fapt incontestabil. Acest lucru trebuie să se reallizeze şi în domeniul educaţiei, un 
posibil punct de plecare în spargerea cercului vicios sărăcie-excludere-pierderea identităţii. 

 ,,Un popor fără cultură este uşor de manipulat.”-Immanuel Kant 
 
Bibliografie: 
Participarea la educatie a copiilor romi, Autori: Mihaela Jigău, Mihai Surdu, Magda Balica, Ciprian 

Fartuşnic, Irina Horga, Laura Surdu  
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 IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR ȚUVIC ALINA-ROXANA 
 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea şi socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice şi sociale şi 
implinite etapele întregului sau ciclu de creştere . 

Importanţa celor 7 ani de acasă sau educaţia primită în familie 
 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
Salutul 
Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta 

decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
Comportamentul în public 
Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă 

rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii 
Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe 

lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia 
de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, 
înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale 
Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea 

ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te 
rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă 
noi.  

Manierele la masă 
O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care 

serveşte masa.  
Recunoaşterea greşelilor 
„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o 

audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă 
 Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de 

dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi 
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. 
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR: UDREA DANIELA MELANIA 
SCOALA GIMNAZIALA DRAGANESTI DE VEDE 

JUDETUL TELEORMAN 
 
Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima 

parte a copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de 
viata ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Potrivit psihologilor, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege 
lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e 
rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe 
jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea 
surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul 
se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de 
propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar 
jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este 
încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că 
atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani 
copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele 
sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă 
aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi 
când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
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în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  
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COPILUL ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: UDROIU SELENA ELENA 
GRADINIȚA CU P. N. GLODENI 

 
Rolul cel mai important în educația copilului îl are familia, deoarece educația unui copil începe din 

momentul în care el vine pe lume. A avea cei şapte ani de acasă înseamnă a avea un comportament și un 
limbaj adecvat mai tot timpul, în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu 
prietenii, cu vecinii etc.  

Pentru a reuși să îți educi copilul așa cum îți dorești trebuie în primul rând, ca adultul să fie el însuși 
educat. Copilul imită ceea ce vede și ceea ce aude, copiază comportamentul celor din jur, în mod special al 
părinților. Dacă tatăl îi spune fiului său că trebuie să spună mulțumesc după ce acesta servește masa, 
părintele trebuie să facă și el același lucru, să fie el un exemplu în acest caz.  

Pentru a crește un copil cu ,,cei șapte ani de acasă,, trebuie foarte multă răbdare, iubire, înțelegere 
între părinți, fără certuri în prezența lui, deoarece copilul va crede că astfel de comportament este normal 
și, devenind adult va face exact ceea ce a văzut în familie.  

Unui copil nu trebuie să i se ofere absolut tot ceea ce acesta își dorește. Sunt mulți părinți cu situație 
financiară bună, dar care impun anumite limite. Copiii care primesc imediat ceea ce doresc, nu se pot bucura 
pe deplin așa cum se bucură cei care așteapta mai mult timp, să obțină anumite favoruri, aceștia ajung să 
nu aprecieze absolut nimic, sunt răsfățați iar acest lucru îngreunează viața adultului care l-a educat așa.  

Încă de mici trebuie să-i educăm să fie responsabili, să înțeleagă că majoritatea lucrurilor se realizează 
prin muncă, și atunci vor aprecia mult mai bine valoarea acestora. 

Educația copilului începe de acasă și se continua la grădiniță și mai târziu la școală. Profesorii vor 
modela copiii veniți din mediul familial, încercând să-i formeze si să le dezvolte comportamentul pentru a 
ajunge adulții pe care societatea îi așteaptă.  

Atunci când copilul, ajunge un adult responsabil, respectuos, stabil emoțional și financiar, un adult 
căreia i-au fost de folos cei șapte ani de acasă, atunci putem spune că ți-ai îndeplinit misiunea pe care ai 
avut-o ca părinte.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 

 EDUCATOARE ULARU ELENA 
 GRADINITA „PITICOT” CRAIOVA 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o reflectare a educatiei pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilariei, perioada extrem de importantă în formarea celor mici.  

Specialistii in psihopedagogia copilului susțin că regulile de comportament si educație oferite în 
primii 7 ani de viață ai copilului sunt extrem de importante, fiind definitorii pentru formarea lui ca adult. 

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţii 
lui, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Grădinița și mai târziu, 
școala au un rol important în modelarea comportamentului copilului, alături de educația părinților. 

Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, politicos, care ştie 
să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

 Copilul care se simte apreciat de părinţi receptează în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. El 
realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-
o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, într-un mediu plăcut și armonios, face ca regulile să nu 
se transforme în ceva neplăcut pentru cel mic, în niște ordine greu de urmat. 

 Cea mai importantă recompensă pentru copil nu este cea materială, atunci când primește de la părinți 
dulciuri, jucării sau bani, ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut si se comporta politicos 
în societate. 

 Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea 
părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

Insuflarea de către părinți a celor șapte ani de acasă nu este o sarcină ușoară, dimpotrivă, este o 
muncă ce necesită răbdare, timp și mult tact, însă un copil care și-a însușit acești șapte ani de acasă este un 
viitor adult stăpân pe sine și pe relațiile construite cu cei din jur. 
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CEI 7 ANI DE-ACASA 
 

PROF. ULEU MONICA-ALINA  
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA ȘI AGRICULTURA 

 ”CASA VERDE” – TIMIȘOARA 
 
Din ce în ce mai des auzim, în contemporaneitate, că educația copilului are ca bază perioada celor 

șapte ani de-acasă. De multe ori prea abstract și conceptualizat, această expresie definește, în esență, 
întregul proces prin care copilul trece din momentul în care se naște și până la intrarea în școala de masă. 
Psihologii au observat că educaţia primită în primii ani acasă defineşte viitorul adult. Încă de la naştere, 
fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. 
Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg de la sine, sunt factori care pot influenţa această dezvoltare, factori 
care ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea 
din jur.  

Ca sens, expresia înseamnă a fi educat. Însă pot fi observate nuanțe semantice care implică o 
diversitate de aspecte din existența celui care crește într-un mediu familial în măsură să-l pregătească pentru 
viață. 

Ca să nu rămân în sfera exprimării general-abstracte, m-am gândit să mă raportez la o situație concretă 
întâlnită în experiența mea din mijlocul elevilor. Doi elevi, pe care îi voi numi simbolic Abel și Cain, foști 
colegi în ciclul gimnazial, au venit la noi în unitate pentru a urma cursurile liceale. Cum tinerii sunt expuși 
la diverse tentații, aceștia au devenit consumatori de droguri. Dificultatea pe care am întâmpinat-o a fost 
cea de a lua măsuri concrete de intervenție în această situație (bineînțeles, cu implicarea instituțiilor care se 
ocupă de această problematică). Astfel, familia lui Abel a fost extrem de receptivă, cunoscând detaliile 
acestui comportament al fiului lor. Familia copilului presupunea un aspect problematic: mama divorțase și 
se recăsătorise. Faptul că menționez acest aspect are legătură cu influența tatălui adoptiv asupra 
comportamentului lui Abel: a știut cum să creeze legături afective cu acesta, în măsură să determine 
schimbarea ulterioară de comportament a acestuia. A început drumul anevoios al recuperării, nu înainte de 
o sinuoasă terapie de acceptare a realității de către Abel și de conștientizare a necesității internării într-o 
clinică de dezintoxicare (depășind pattern-ul social, care îl putea stigmatiza). După terapia de recuperare, 
Abel a văzut în școală o soluție a unei vieți de calitate, care l-au determinat, pas cu pas, să progreseze. A 
reușit să promoveze bacalaureatul (chiar dacă a participat la mai multe sesiuni, nu a renunțat la acest 
deziderat), s-a înscris la facultate, s-a angajat pentru a-și câștiga existența (nu pentru că familia nu ar fi avut 
resurse, ci pentru că a vrut să fie o povară mică pe umerii acesteia). 

 Astfel, chiar dacă inițial a fost dificil să fie abordată o strategie de recuperare, aceasta s-a dovedit 
eficientă în procesul de conștientizare al efectului nociv al consumului de droguri. 

În cazul lui Cain, s-a încercat aceeași strategie. Însă ne-am izbit de refractaritatea părinților, care nu 
au recunoscut problema, în ciuda evidențelor. Ba mai mult, au intervenit prin a aduce dovezi privitor la un 
diagnostic inventat, care să acopere comportamentul copilului lor. Concluzia este că al nostru Cain nu s-a 
recuperat, a continuat să consume droguri, să aibă un comportament deviant, știind că va fi apărat de părinții 
care considerau că a recunoaște este o rușine și un neadevăr. Cain a finalizat prin a nu promova 
bacalaureatul, prin a se despărți ulterior de părinți în mod agresiv, prin a considera că este capabil să-și 
construiască o viață după modelul pe care l-a deprins, încurajat fiind de deciziile celor care l-ar fi putut 
ajuta dacă și-ar fi asumat problema lui. 

În această cazuistică am văzut cât de important este să ai șapte ani de-acasă. Și am înțeles o nouă 
semnificație a expresiei românești: pentru mine înseamnă ca părinții să recunoască o problemă, să se 
confrunte cu ea, să pornească demersul anevoios de a-l aduce pe copil pe calea cea bună, a unei existențe 
de calitate, în care viața sănătoasă să fie principiul de bază. A dărui copilului cei șapte ani de-acasă 
presupune a-l proteja, a-l îndruma, a-l controla, a determina schimbări de mentalitate și comportament 
favorabile lui, în particular, și societății, în general. 

Mi-aș dori mai mulți părinți ca ai lui Abel, care să fie capabili să înțeleagă cât de important este să 
accepte o realitate mai puțin plăcută din viața copilului lor și să determine o modificare de perspectivă a 
acestuia. Părinți ca ai lui Cain vor fi doar simpli complici la o existență ternă, nesănătoasă, aflată permanent 
în umbra faptelor reprobabile. Decizia lui Cain de a se despinde brusc și agresiv de familie nu este decât un 
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efect al carenței celor șapte ani de-acasă, care, probabil, vor reprezenta un principiu de bază care va ghida 
viața tânărului: de a nu-și asuma responsabilitatea și de a nu se implica real și util în aspecte relevante din 
viața celor care – pretinde el – sunt importanți în viața lui. 

Astfel, a avea șapte ani de-acasă înseamnă a ști cum să determini copilul să aleagă calea cea 
dreaptă, să înțeleagă că satisfacția de moment nu reprezintă și varianta corectă la nivel decizional. Copiii 
care au șapte ani de-acasă îi ascultă pe părinți, acceptă intervenția contextuală a acestora în procesul de 
luare de decizii, respectă promisiunile făcute acestora, pentru cel mai simplu motiv cu puțință: au înțeles că 
părinții îi vor binele, că el trebuie să-i răsplătească manifestând un comportament responsabil, asumat. Doar 
astfel poți spune că cel care părăsește băncile școlii este pregătit să pornească pe drumul de a oferi un dar 
neprețuit: de a preda ștafeta celor șapte ani de-acasă copiilor lui. 
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GRĂDINIŢA ȘI PĂRINTELE ÎMPREUNĂ ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

UNGUREAN LOREDANA- PROF. ÎNV.PREȘCOLAR,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27/ G.P.P. 3 TIMISOARA 

OBEADĂ SANDA- PROF. ÎNV. PREȘCOLAR,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27/ G.P.P. 3 TIMISOARA 

 
Grădiniţa este şi un mediu creativ şi interesant, care pune baza educaţiei copilului şi îl ajută să 

deprindă primele aptitudini necesare pentru şcoală. Această perioadă este foarte importantă în viaţa unui 
copil, deoarece copilul învaţă mai repede să socializeze şi să respecte regulile unei convieţuiri armonioase 
într-un grup social, ceea ce îl conduce spre formarea unor aptitudini valoroase în dezvoltarea lui socială. În 
actul de educare a copilului preşcolar, o componentă importantă constituie procesul informativ-educativ la 
care contribuie familia şi grădiniţa.  

Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind modelul pe 
care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face pregătirea pentru viaţă. Contribuţia familiei este 
cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce etapele de creştere înaintează pe treptele 
superioare ontogenezei.  

Familia oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează 
pentru viaţă. Aceasta reprezintă primul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. 
Are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii 
ce stau la baza structurării personalităţii individului. În relaţiile sale cu mama, cu tata şi cu fraţii, copilul se 
integrează în relaţiile sociale, se apropie de societate, îşi cunoaşte valorile şi începe să-şi formeze imaginea 
de sine. 

.Grădiniţei îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia iar acest rol derivă din faptul că este 
un serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor cu vârste cuprinse 
între 3-6/7 ani. 

Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi familiei în 
favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi dimensiunea relaţiei grădiniţă - familie. 

Dimensiunea relaţiei copil - părinte vizează controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, îndeplinirea 
sarcinilor şi susţinerea spirituală şi materială a activităţii didactice a copilului. Cealaltă dimensiune se referă 
la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele directe ale părinţilor cu cadrele didactice. Aceste contacte 
pot fi întâlniri colective dintre cadrele didactice şi asociaţiile părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor 
cu privire la diferite conţinuturi şi metode şcolare.  

Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală: 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Educatoarea trebuie 
să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea 
copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani.  

Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc prin 
schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel, educatoarea poate 
ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturile cu copilul său, să prevină 
îndepărtarea lui sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative. Complexitatea problemelor lumii 
contemporane cere deschiderea şi flexibilizarea raporturilor în parteneriatul educaţional. Implicarea, ca 
agenţi ai educaţiei, a diferitelor instituţii şi persoane din comunitate dezvoltă în prezent o imagine complexă 
şi dinamică a influenţelor educaţionale. Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a 
asigura părinţilor asistenţă de specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în 
sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării 
copiilor. 

Ocaziile de a discuta cu părinţii pentru a găsi împreună soluţii problemelor cu care se confruntă 
copilul trebuie căutate chiar şi atunci când ele nu se oferă cu uşurinţă. În general ele sunt prilejuite de acele 
momente în care copilul este introdus ori este extras din programul grădiniţei. Altfel spus, cele mai 
frecvente ocazii pe care le are educatoarea de a comunica cu părinţii sunt: când părinţii aduc copiii la 
grădiniţă; la sfârşitul programului, când părinţii îşi iau copiii de la grădiniţă; cu prilejul diferitelor 
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evenimente festive ce se organizează la nivelul grădiniţei: sărbători diverse, festivităţi de început de ciclu 
ori la sfârşit de ciclu preşcolar; vizite la domiciliu, lectorate cu părinţii, consultaţii pedagogice. 

. Dialogul educatoare-părinte se poate organiza, fie individual prin consultaţii, cu fiecare familie, 
fie în adunările organizate cu părinţii; se informează reciproc, ceea ce contribuie atât la buna desfăşurare 
a procesului educaţional din grădiniţă, cat şi la o buna educaţie în familie. Dar, dialogul deschis bazat pe 
încrederea reciprocă cere timp pentru a fi clădit.  

Participarea părinţilor la activităţi ale grupei reprezintă un alt prilej de cunoaştere a părinţilor, dar 
şi un mod prin care aceştia sunt familiarizaţi cu programul grupei, cu conţinutul şi metodele didactice, cu 
materialele didactice şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor, cu modul de comunicare şi abordare 
a situaţiilor problematice, cu semnificaţia respectului faţă de copil. Relaţia părinte-educatoare astfel 
contribuie la constituirea unor relaţii pozitive între familie-grădiniţă, la o coerenţă a practicilor educaţionale 
şi a cerinţelor referitoare la copil.  

Parteneriatul grădiniţă-familie se poate realiza şi prin întâlnirile formale cu toţi părinţii desfăşurate 
în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea grădiniţelor şi asociaţia părinţilor. În cadrul acestor 
întâlniri părinţii trebuie implicaţi în luarea unor decizii menite să asigure securitatea copiilor, stabilirea 
meniului zilnic corespunzător pentru menţinerea sănătoasă a copilului. 

Participarea părinţilor la excursii, vizite, serbări, aniversări. La serbare pot participa părinţi şi rude 
ale copiilor. Părinţii por fi implicaţi nu doar in organizarea acestor evenimente, dar pot veni şi cu sugestii, 
propuneri de teme, de activităţi.  

Lectoratele cu părinţii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagandă pedagogică în rândul 
comunităţi. Părinţii de la un întreg nivel beneficiază, în cadrul lectoratelor, de prezenţa şi consilierea unor 
specialişti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care grădiniţa derulează 
programe în parteneriat (poliţie, dispensar medical, instituţii culturale, ONG-uri). Comitetul de părinţi al 
clasei, ales anual, constituie nucleul colaborării grădiniţei cu familiile copiilor, fiind forul organizat în 
vederea găsirii şi aplicării de soluţii viabile la problemele de ordin socio-gospodăresc. 

Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate poate stimula interesul şi curiozitatea 
părinţilor. Consultarea unora dintre acestea (cărţi, broşuri, referate, planuri de intervenţie, etc.) contribuie 
la lărgirea experienţei pedagogice a părinţilor şi, implicit, la o implicare potrivită în anumite situaţii 
educaţionale. 

Realizarea unor afişe speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condiţii 
corespunzătoare de viaţă, de activitate intelectuală, de hrană etc., pentru eliminarea exploatării copiilor, 
determinarea părinţilor a-şi integra copiii în activităţi recreative, în cluburi ale copiilor etc. 

Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub forma unui 
sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Pentru aceasta, este nevoie de un 
schimb permanent de informaţii, de completare şi valorificare a influenţelor dirijate spre micul învăţăcel. 
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PROFILUL DE FORMARE AL ELEVULUI ÎN CLASELE PRIMARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR UNGUREANU ELENA 
COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU” BACĂU 

 
 De la prima întâlnire cu părinții elevilor care au intrat în clasa pregătitoare se va impune realizarea 

unui profil de formare al elevului. 
 
 Pentru a vă face o idee asupra ceea ce va însemna din punct de vedere didactic, de fapt, controversata 

clasă pregătitoare , iată pe scurt, elementele esențiale pe care copilul dumneavoastră le va dobândi pe 
parcursul și până la sfârșitul anului școlar: 

  
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 Care este rolul disciplinei - programa se centrează pe dezvoltarea competențelor de comunicare, se 

referă la ascultarea de mesaje, la exprimarea de mesaje orale, la receptarea de mesaje scrise (lectura) și 
redactarea de text simplu. În urma dezvoltării competențelor de comunicare, elevul va avea următorul 
profil:civilizat, sociabil, comunicativ, implicat, interesat, creativ.  

Conținuturile vizate - programa urmărește realizarea unor conținuturi concrete de tipul a saluta, a se 
prezenta și a prezenta pe cineva, a identifica un obiect, o persoană, a cere și a da informații, a formula o 
idee, precum și insușirea unor elemente de construcția comunicării cum ar fi literele mari de tipar, sunete 
specifice limbii materne, simboluri uzuale din universul apropiat: metrou, intrare, iețire, spital, trecere de 
pietoni etc. 

Competențele generale – vizează atât receptarea de mesaje orale si scrise in diverse situații de 
comunicare, cât și exprimarea de mesaje orale. 

Exemple de activități: 
 - Realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba in mesajul audiat 
 - Numirea personajului/personajelor dintr-un fragment de poveste audiat 
 - Oferirea de răspunsuri la cererea elementară de informații: Cine? Ce? Unde? Cum? 
 - Dezvoltarea sau simplificarea unui enunț audiat, prin adăugarea sau scoaterea unui cuvânt. 
 - Reproducerea de ghicitori si enunțuri scurte 
 - Jocuri de cuvinte (de tip Fazan, in care criteriul poate fi nu numai ultima silabă, ci și ultimul sunet) 
 - Utilizarea formulelor specifice unor situații concrete de tipul: invitație, urare, prezentarea unor 

scuze etc., pentru a transmite intenții, gânduri, sentimente etc. 
 - Formularea de mesaje despre sine: nume, vârsta, adresa; despre familie, colegi, despre animalul 

preferat, despre culoarea preferată, despre mâncarea preferată etc. 
 - Repovestirea unui text, respectând succesiunea momentelor prezentate 
 - Dramatizări după povești cunoscute 
 - Citirea globala a numelui scris cu litere de tipar pe dulăpior, la cuier, la colțul de prezentare al 

clasei, la responsabilități etc. 
 - Identificarea semnificației unor simboluri intâlnite in situații cotidiene 
 - Confecționarea de felicitări și bilete cu litere mari de tipar rupte sau decupate din reviste, ziare etc. 
 - Trasarea de litere mari de tipar după contur dat sau prin unirea punctelor, folosind instrumente 

diferite de scris (pensula, carioca, creioane colorate, stilou etc.) 
 - Transcrierea prin - fotografiere vizuală a unor cuvinte cu semnificație pentru copii: numele 

părinților, fratilor, bunicilor etc. 
A finalul clasei a IV-a Competenţele generale vizează: 
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare  
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare  
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR: UNGUREANU IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA PUIESTI, JUD. BUZAU 

 
 Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ. 

 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 
importante de educație și instrucție. 

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse. 
 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 
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 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 Un proverb spune :,, O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 

 
Bibliografie:  
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 MAMA, O FLOARE A PRIMĂVERII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, URECHE IRINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT”  

DOBROVĂŢ, IAŞI 
 
Motto: Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem unor timpuri pe care nu le vom mai apuca.  
 Neil Postman 
 
 emnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt asigurate de disponibilitatea de adaptare şi autoreglare 

la cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului social. Prin structură, obiective şi conţinuturi, educaţia trebuie 
să răspundă exigenţelor cerute de evoluţia continuă a societăţii. 

 În şcoala „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din localitatea Dobrovăţ, activităţile desfăşurate cu diverse ocazii 
oferă elevilor posibilitatea de a-şi folosi creativitatea, de a comunica în cadrul unui grup, de a relaţiona, de 
a-şi defini propria personalitate prin implicarea proceselor psihice superioare. Diferenţa o face, 
particularităţile acestor activităţi care se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, metodele utilizate şi la 
formele de organizare. 

 Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permit manifestarea creativităţii de grup, care duce 
la dezvoltarea personalităţii creatoare a elevilor stimulându-i de a lua singuri decizii într-o atmosferă de 
comunicare liberă.  

 Prin vers şi cânt, în fiecare an, copiii se bucură de sosirea primăverii, când au ocazia de a omagia 
ziua mamei, Paştele şi bucuriile lui ,,Mărţişor”, ca emblemă a acestui anotimp. Bucuria acestor evenimente 
conduc la educarea sentimentelor de prietenie, respect, sinceritate, altruism şi dragoste pentru frumos. 

 În cadrul serbărilor şi al activităţilor premergătoare primăverii, elevii îşi asumă responsabilitatea 
împletirii bucuriei pentru realizarea unor „produse”, care capătă valoare prin jocul de rol sau prin interesul 
arătat pentru activităţile practice. În contextul acestor activităţi aceştia îşi pot exprima creativitatea, 
dragostea şi bucuria de a creea produse deosebite pentru sărbătorile primăverii, sărbătorile pascale şi cel 
mai important „Ziua mamei”.  

 Pe lângă serbări, activităţile desfăşurate odată cu sărbătoarea tuturor femeilor, sunt adevărate 
provocări pentru lucrul în echipă elev-învăţător-mamă/bunică, pentru a completa imaginaţia şi mai ales 
aducerea aminte, de jocurile copilăriei. Părinţi, bunici, elevi şi cadre didactice creează o punte peste timp, 
împletind cunoaşterea lor cu temele actuale, cu talentul şi dorinţa micilor creatori pentru a dezvălui 
împreună adevărate valori: felicitări, cadouri, scenete, dansuri, cântece şi poezii adresate mamei, fiinţa 
supremă. 

 Practica de zi cu zi şi experienţa căpătată de-a lungul anilor mi-au adus bucurii nemăsurate atunci 
când am creat cu elevii mei momente unice.  

 Vă împărtăşesc aceste minuni cu mare drag! 
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IMPORTANȚA IN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASĂ… 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. URITESCU CORNELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA/ G.P.P. PRICHINDEL 

 CUGIR,  JUD. ALBA 
 
Oglinda educației pe care copilul o primește în familie în primii ani de viață reprezintă foarte potrivit 

expresia ,,cei 7 ani de acasă”, expresie folosită mai mult de cei mai în vârstă, care au trecut prin multe 
greutăți și au învățat foarte mult din acestea. Până ajunge la școală, copilul își petrece cea mai mare pare a 
timpului în familie, iar aceasta îl pregătește cum știe mai bine pentru provocările vieții. Îl învață să-și 
respecte familia, bunicii, vecinii și pe cei mai în vârstă, apoi pe colegi și profesori când ajunge la școală, 
prietenii și cunoscuții. Dacă îi respecți pe cei din jur, te respecți și pe tine și vei fi la rândul tău respectat. 
Respectul îți conferă echilibru în viață și în societate. 

 Alături de respect, politețea și buna-cuviință se confundă cu omenia. Spusele și faptele noastre față 
de cei din jur constituie de fapt esența politeții. Aria acestei noțiuni este vastă, începe cu viața personală și 
se extinde apoi în viața socială a fiecărui individ. Orice normă de comportament civilizat are la bază bunul-
simț înnăscut, dar și cultivat, în familie mai întâi, apoi la școală. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată ,,culmea 
achiziţiilor’’, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise 
aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai 
copiilor lor, îşi descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.Fiecare 
părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând 
de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru 
sau în vizită la rude.Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca 
părţi ale unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii 
asupra copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor 
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la 
reacţii adecvate în diferite situaţii.Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor 
lor, îşi descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.Crescând în şi 
alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate care sunt presupuse 
de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; răspuns 
imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă, 
constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare; 
recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

 În societatea contemporană, valorile tradiționale ,,respectul, politețea, buna-cuviință’’ au început să 
fie alterate din ce în ce mai mult. Se observă că persoane cu o vârstă tot mai mică (16, 18, 20 de ani) care 
au carențe elementare în educație și comportament, săvârșesc tot mai frecvent fapte neplăcute, care 
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contravin legii. Și iarăși se pune întrebarea: ,,Doar școala e responsabilă de educația unui individ sau bazele 
se pun în cei șapte ani de acasă, iar la școală se îmbunătățește conduita și comportamentul civilizat?” 
Viitorul își va spune cuvântul. 

O poezie potrivită și plăcută pentru copii. 
 
Cei șapte ani de-acasă 
de Aurora Luchian 
 
Dacă ești cuviincioasă 
Și te porți frumos mereu,  
Că ai șapte ani de-acasă,  
Să-și dea seama, nu e greu. 
De ajuți un bătrânel 
Ca să își ducă o plasă,  
Sau pe un puști mititel,  
Ai cei șapte ani de-acasă. 
Să fii fetiță cuminte,  
Liniștită, serioasă,  
Toți vor spune, ia aminte: 
"Are șapte ani de-acasă!" 
Iar atunci când tu saluți 
Și te-nclini politicoasă,  
Vor spune mulți cunoscuți: 
"E cu șapte ani de-acasă!" 
Și la școală, negreșit,  
Tu să fii sârguincioasă,  
Să-nveți ce n-ai reușit,  
În cei șapte ani de-acasă! 
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DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII INTELECTUALE LA ELEVII CU 
TULBURĂRI DE LIMBAJ SCRIS-CITIT  

 
PROF. URSACHE ANGELICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOȘANI 
 
ARGUMENT 
 Cititul şi scrisul reprezintă competenţele de bază de care oamenii se folosesc întreaga viaţă. Prin citit 

şi scris se dezvoltă vocabularul, memoria, imaginaţia, spiritul critic, se activizează operaţiile intelectuale.  
 Pe parcursul acestei teme sunt prezentate tulburările de scris-citit ale elevilor de vârstă şcolară mică 

normali şi deficienţi mintali. Elevii cu tulburări de scris-citit sunt destul de întâlniţi în şcolile noastre, de 
aceea lucrarea de faţă se doreşte a fi un studiu calitativ în care sunt prezentate informaţii despre 
particularităţile acestora în ceea ce priveşte dificultăţile pe care aceştia le întâmpină în activitatea de însuşire 
a scris-cititului. Cititul şi scrisul sunt instrumente intelectuale de care omul se foloseşte toată viaţa. Pentru 
ciclul primar familiarizarea elevilor cu instrumentele muncii intelectuale, în primul rând cu cititul şi scrisul, 
constituie conţinutul esenţial al întregii sale activităţi, funcţia sa de bază. De fapt, a-l învăţa pe micul şcolar 
să citească şi să scrie înseamnă a-l învăţa cum să înveţe. De felul în care elevii şi-au însuşit în ciclul primar 
cititul şi scrierea depinde în cel mai înalt grad randamentul şcolar şi prevenirea rămânerii în urmă la 
învăţătură. Este cunoscut faptul că în clasele primare, cititorii buni sunt, în cele mai multe cazuri, buni şi la 
celelalte obiecte de învăţământ. Dimpotrivă, elevii care nu realizează actul citirii la nivelul corespunzător 
sunt predispuşi insucceselor şi la celelalte discipline şcolare. Însuşirea cititului şi scrisului contribuie la 
activizarea operaţiilor intelectuale, dezvoltă spiritul critic, imaginaţia, memoria. Actul lexic constituie o 
activitate complexă care solicită mecanisme auditive, vizuale, senzorio-motorii, de organizare şi structurare 
spaţio-temporală, de înţelegere a semnificaţiilor simbolurilor codificate de societate. Cititul şi scrisul 
dezvoltă vocabularul, înţelegerea conceptelor exprimate prin cuvinte, raţionamente verbale, recunoaşterea 
specificului obiectelor, simbolurilor, cuvintelor, identificarea lor, înţelegerea unui semn, sunet, structuri 
reprezentând un obiect sau o idee. La acestea se mai pot adăuga: controlul de sine şi 4 capacitatea de atenţie, 
înţelegerea sunet-imagine pentru a se obţine un sens, înţelegerea mai multor procedee simultane. 
Înţelegerea rolului cititului şi scrisului în întreaga evoluţie a omului, în activitatea de învăţare, nu trebuie 
privită ca un scop în sine, ca o simplă constatare. Ea trebuie să ducă la abordarea problemelor metodologice 
corespunzătoare pentru eficientizarea randamentului întregii activităţi de învăţare a cititului şi scrisului de 
către şcolarii mici. 

SCOP 
 Scopul cercetării a fost acela de a se prezenta într-o manieră teoretic- aplicativă, specificul deficienţei 

intelectuale privind tulburările la nivelul psihomotricităţii, al limbajului oral şi al dislexico- grafiei. 
OBIECTIVE 
Prin acest studiu am urmărit: 
 - o sinteză comprehensivă a principalelor studii şi teorii relevante din domeniul limbajului;  
- o imagine comprehensivă a nevoii de educaţie pentru toţii copii/ elevii;  
- o perspectivă aplicativă de natură educaţională care să ducă la optimizarea dezvoltării personalităţii 

elevilor;  
- punerea în practică a unui program de intervenţie personalizat conceput în aşa fel încât să răspundă 

nevoilor elevilor de vârstă şcolară mică ce se confruntă cu anumite dificultăţi; 
 - un set de situaţii care să solicite dezvoltarea şi exersarea competenţelor specifice implicate în 

procesul de învăţare. 
 Identificarea tulburărilor instrumentale deficitare care ar putea determina apariția dificultăților de 

învățare din sfera scris-cititului este relevantă atât pentru implementarea și elaborarea intervențiilor 
terapeutice optime, cât și pentru prevenirea apariției tulburărilor dislexico-disgrafice care pot duce la 
insucces școlar. 

STUDIUL DE CAZ 
Numele şi prenumele: D.A.  
Elevul este în clasa a II-a, se află în primul an de terapie logopedică şi provine dintr-o familie 

interesată. 
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 Diagnostic : 
 a. din punct de vedere medical: nu prezintă antecedente patologice;  
b. din punct de vedere psihopedagogic: deficienţă mintală uşoară; tulburări de atenţie; tulburări 

instrumentale ; imaturitate afectivă.  
c. din punct de vedere logopedic: dislalie polimorfă şi dislexie-disgrafie. 
Dificultăţile cu care se confruntă elevii din punct de vedere logopedic: tulburări în pronunţia 

sunetelor: s, z, ş, j, ţ, ce-ci, r-l; confuzii între consoanele surde şi cele sonore; diferenţierea cuvintelor în 
propoziţii; alcătuirea corectă din punct de vedere gramatical a enunţurilor orale şi scrise; scrierea după 
dictare a unor propoziţii scurte. După corectarea dislaliei polimorfe am trecut la corectarea tulburărilor de 
scris- citit. Obiective Conţinuturi Evaluarea Să despartă corect în silabe Exerciţii prin care li se cere să 
despartă cuvinte în silabe. Exerciţii prin care să descompună cuvintele, silabele, analiza fonetică şi grafică, 
apoi sinteza şi citirea lor. evaluarea verbalizării şi a conştientizării cerinţei 22 Să citească în ritm propriu 
un text de scurtă întindere Exerciţii de citire a unor cuvinte în care se regăsesc şi sunetele care au fost 
corectate. Exerciţii de citire a unor propoziţii simple şi dezvoltate. Exerciţii de citire dirijată în ritmuri şi cu 
intonaţii diferite. evaluarea perceperii şi conştientizării cerinţei sarcinii. Să alcătuiască corect din punct de 
vedere gramatical propoziţii atât oral cât şi scris Exerciţii de alcătuire de propoziţii după imagini. Exerciţii 
de alcătuire de propoziţii cu ajutorul unor cuvinte date. Exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în 
propoziţii dezvoltate. evaluarea verbalizării şi a conştientizării cerinţei În urma aplicării programului de 
intervenţie individualizat am observat că s-a înregistrat un uşor progres în activitatea şcolară a elevilor. 

CONCLUZII 
 Sintetizând constatările pe care le-am făcut în cursul analizei şi interpretării datelor obţinute în studiul 

de faţă pot spune următoarele:  
1.Frecvenţa tulburărilor de scris-citit este mai mare în rândul elevilor deficienţi mintal decât în rândul 

elevilor normali de aceeaşi vârstă.  
2.Există o relaţie strânsă între dezvoltarea intelectuală şi rezultatele obţinute de elevii deficienţi mintal 

la învăţătură. 
 3.Rezultatele obţinute la învăţătură de elevii deficienţi mintal care prezintă şi tulburări în sfera scris-

cititului sunt mai slabe decât rezultatele elevilor normali. 
 4.Potenţialul de învăţare al elevilor deficienţi mintali a fost activizat prin programul de intervenţie 

individualizat. Prin aplicarea programului de intervenţie individualizat am urmărit pe de o parte corectarea 
şi recuperarea acelor aspecte ale limbajului scris citit care au fost deficitare, iar pe de altă parte am stimulat 
motivaţia pentru învăţare, interesul şi încrederea în forţele proprii.  

5.În urma aplicării programului de intervenţie individualizat şi a terapiei de corectarea a tulburărilor 
de scris- citit rezultatele elevilor deficienţi mintali se îmbunătăţesc. Efectele fixate pot fi eliminate într-un 
timp mai îndelungat.  

6.Realizarea continuă a monitorizării rezultatelor obţinute de fiecare elev poate ajuta la reproiectarea 
programelor individualizate sau la menţinerea lor.  

Concluzia finală: învăţarea individualizată duce la eliminarea unor lacune din cunoştinţele şi 
deprinderile elevilor mai puţin dotaţi, dar şi la îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor acelor elevi 
capabili de performanţe superioare. Ea reprezintă o condiţie a progresului şcolar, deoarece randamentul 
maxim poate fi atins de un elev doar în situaţia în care sarcinile primite spre rezolvare se află la limita 
superioară a capacităţilor sale de rezolvare. Continuarea cercetării constatative din lucrarea de faţă sub 
forma unor intervenţii formative m-a convins că includerea elevilor de vârstă şcolară mică într-un program 
individualizat stimulează dezvoltarea psihointelectuală, facilitează şi îmbunătăţesc achiziţiile şcolare. 
Avantajele abordării învăţării individualizate sunt următoarele: stimulează originalitatea şi creativitatea 
elevilor; valorifică experienţa anterioară; sunt adaptate la stilurile proprii de învăţare; respectă ritmul 
individual al elevului; stimulează spiritul de echipă, cooperarea; asigură corelarea intereselor copiilor cu 
obiectivele curriculare; fiecărui elev i se asigură încredere în forţele proprii; elevul este evaluat şi comparat 
cu el însuşi. 
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RELAȚIA ȘCOALA-FAMILIE 
 

PROF. INV. PRIMAR URUC CECILIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA PALTINENI- ORAȘ NEHOIU 

 
De-a lungul timpului, viața de familie s-a schimbat, dar continuă să exercite și azi o mare influență 

asupra vieții private a copiilor.  
Familia trebuie să fie un garant de securitate, de protecție fizică, mentală, morală, afectivă pentru 

copii, să îi ajute să depășescă obstacolele vieții, este punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane 
responsabile. Relațiile din familie trebuie să aibă la bază sentimente de dragoste și respect reciproc. 

Educația în familie, cei șapte ani de-acasă, influențează puternic întreaga existență a individului, 
indiferent dacă el recunoaște sau nu. Părinții sunt modele pentru copiii lor, conștient sau inconștient, ei le 
,,văd” cu ochii minții și le urmează.  

 Iubirea din familie nu e întotdeauna dezinteresată, uneori poate fi prea posesivă și tiranică. Cele mai 
grave probleme educative, culminând cu insuccesul școlar, iau naștere din absența atenției părinților, familii 
dezorganizate, familii cu situații financiare precare, cu consum de alcool, violență fizică și verbală.  

Cadrul didactic trebuie ca mai intâi să se întrebe care sunt valorile și atitudinile față de școală pe care 
fiecare familie le transmite, care e stilul de influențare, atmosferă familiară.Apoi, pornind de la faptul că 
părinții sunt eficienți în formarea unor deprinderi la proprii copii, dar și cei mai interesați față de progresul 
copiilor, cadrul didactic trebuie să găsească modalitățile prin care părinții pot fi motivați pentru a-și asuma 
și a practica rolul de parteneri ai școlii în actul educativ. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar.  

Școlarii mici au nevoie de un sprijin permanent în activitatea de învățare. Părinții sunt cei care îi 
pregătesc pentru școală, le formează deprinderi de comportare civilizată, le stabilesc un regim de viață 
adaptat cerințelor școlii, îi îndrumă și îi ajută pentru a depăși obstacolele. 

 Familia și școala au un rol hotărâtor în formarea personalității de bază.Familia este cheia învățării de 
către copii a regulilor morale, iar școala completează noțiunile de învățare cognitive (formarea structurilor 
de gândire ), context imaginativ (dezvoltarea creativității), contextul comunicării afective (dezvoltarea 
sensibilității). 

 O bună colaborare între școală și familie este posibilă numai atunci când familia înțelege menirea 
școlii: aceea de a fi principal izvor de cultură și factor de civilizație, iar școala vede în familie un aliat, un 
colaborator sincer, direct interesat de întregul proces instructiv-educativ. 

 Relația școală- familie trebuie construită cu migală și trebuie să fie una constructivă. Comunicarea 
dintre școală și familie se realizează pe o relație bazată pe încredere și respect reciproc. 
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CREATIVITATEA ÎN EDUCAŢIA MODERNĂ 
 

PROF. UDMA ARLEZIANA EMILIA,  
LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY”,  

ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 
 
Elevii de azi trăiesc într-o lume a tehnologiei mereu în schimbare în care parametrii cunoaşterii se 

redefinesc aproape zilnic. Internetul oferă, chiar şi celor mai tineri elevi, acces la informaţii pe care înainte 
le puteau primi doar în clasă sau la bibliotecă. Rezultatul este că acum profesorii trebuie să lupte pentru 
timpul şi atenţia elevilor. Pe de altă parte, atracţia computerelor şi a jocurilor video este adesea copleşitoare 
pentru minţile tinere şi mulţi dascăli descoperă că pierd interesul elevilor în această luptă permanentă.  

Pasivitatea elevilor în clasă, ca o consecinţă a modului de predare prin prelegere, nu produce învăţare 
decât în foarte mică măsură, deoarece prelegerea presupune că toţi elevii pot asimila aceleaşi informaţii, în 
acelaşi ritm, ceea ce este departe de realitate. Pentru elevi, este insuficient dacă, în timpul unei ore, ascultă 
explicaţiile profesorului şi văd o demonstraţie sau un experiment. Este mult mai eficient dacă elevii 
participă în mod activ la procesul de învăţare: discuţia, argumentarea, investigaţia, devin metode 
indispensabile pentru învăţarea eficientă şi de durată. 

Toate situaţiile în care elevii sunt puşi să acţioneze şi care ii scot pe aceştia din ipostaza de obiect al 
formării şi-i transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare, reprezintă forme de învăţare 
activa. 

Foarte strâns legat de metodele active de predare sunt materialele pe care profesorii le folosesc pentru 
a transmite mesajul necesar. Elevii de azi au crescut într-o lume în care tehnologia este parte a vieţii lor de 
zi cu zi. Profesorii pot folosi acest lucru în avantajul lor, au oportunitatea de a capta modalităţi noi şi 
incitante de a preda. Pe vremuri aveai nevoie de mult timp pentru a obţine anumite informaţii, acum acestea 
se pot obţine în câteva minute cu ajutorul internetului. 

Elevii de azi sunt complet diferiţi de cei de acum doar câţiva ani. În anumite privinţe, ei sunt mai 
sofisticaţi decât generaţiile anterioare. Profesorii pot deveni mai eficienţi în comunicarea cu elevii lor prin 
dezvoltarea la maxim a abilităţilor lor de predare, prin organizarea de activităţi şi extracurriculare, prin 
cunoaşterea elevilor pe care îi învață (aceasta se poate realiza şi prin participarea la cursuri de formare de 
tipul ”Să ne cunoaştem elevii”). 

Pe lângă o specializare ridicată şi o înţelegere a elevilor, profesorii trebuie să caute permanent noi 
modalităţi de transmitere a cunoştinţelor. Pentru mulţi profesori manualul este singura sursă de informaţii, 
alţii îşi adună informaţiile din lecturi suplimentare. Cei cu o gândire mai tehnică adaugă la setul lor de 
instrumente calculatorul şi internetul. Alţii încă mai caută surse mai puţin tradiţionale dar foarte utile: 
discuţii cu alţi profesionişti ce pot fi invitaţi sau vizitaţi pentru a prezenta şi ei elevilor anumite informaţii 
utile, în scopul întăririi, eventual completării informaţiilor furnizate de profesor, vizite, excursii în locuri în 
care elevii pot vedea cum se aplică în lumea reală teoriile pe care le-au învăţat în clasă. Cei mai creativi 
profesori au înţeles că ei nu trebuie să fie singurii care oferă informaţii. Acestea sunt lecţii pe care toţi 
profesorii ar trebui şi ar putea să le înveţe şi să le aplice. Arătând o deschidere spre schimbare şi un 
angajament pentru dezvoltarea profesională, educatorii pot face paşi mari pentru a deveni profesori creativi. 
Pentru cei care au făcut aşa, rămâne o singură întrebare: “Şi acum?” Profesorii buni, creativi nu sunt 
niciodată mulţumiţi cu status quo. Ei înţeleg că realizările din trecut nu asigură un succes în viitor. Ei sunt 
permanent curioşi, caută mereu noi modalităţi pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile şi explorează avid căi 
alternative pentru dezvoltare. 
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CEI 7 ANI DE ACASA ȘI COMPORTAMENTUL COPILULUI 
 

PROF. UDREA CONSTANTINESCU NARCISA MIHAELA,  
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA “SF. MINA”, CRAIOVA 

 
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima 

parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de 
viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citeasca și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educașia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă, etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. 

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: părinţii sunt cei responsabili 
astfel încât adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate 
componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea 
are forma pe care părinţii i-o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul 
cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia 
celor „şapte ani de-acasă”. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care părinții doresc să-l 
insufle copilului lor, precum şi zile în care pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care părinții s-au 
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străduit să le predea copilului lor au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia 
este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, 
asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 
Bibliografie 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 
 

 PROF.INV. PRESCOLAR: UDRICA CRISTINA 
GRADINITA CU PP “PITICOT”, CRAIOVA 

 
 In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace 

importante de educatie si instructie. 
 Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare 

rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc 
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi 
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-
familial. 

 Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilitati clare si diverse. 
Intrebarea care se pune este, daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea responsabilitatilor 

educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ. 
 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de 
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea 
psihopedagogica, experienta. 

 Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea 
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes 
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia 
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre 
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte. 

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are,, climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om. 

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor. 

 Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in 
formarea profilului moral al copilului. 

*,, Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar 
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,, gastile “ si ,,bandele” 
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent. 
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici 
un parinte pentru copilul sau. 

*,, Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va 
fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce 
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de 
scoala sau mai tarziu la locul de munca. 

*,, Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de 
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la 
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod 
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu 
a judecatorului. 

*,, Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi. 
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Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la 
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura 
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara. 

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si 
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane. 

Un proverb spune :,, O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia 
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul” 

 
BIBLIOGRAFIE:Colectia revistelor,, Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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ROLUL PARTENERIATULUI ȘCOALĂ – FAMILIE ÎN ASIGURAREA UNEI 
EDUCAȚII EFICIENTE 

 
PROF. UDRIȘTIOIU MARIA VASILICA, 

 COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU”, TG-JIU, JUD. GORJ 
 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate.  

Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii 
umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în această 
comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să 
găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să 
facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. 

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient 
să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), 
ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 
Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în 
relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină 
învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra 
întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte 
şi copil, părinte şi cadru didactic. Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează 
şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor 
sunt mai mari. 

Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.  

O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru 
crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în 
viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; 
perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi 
abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu 
membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport 
familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 
acţiune. 

În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa 
de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață.  

Disciplina școlară poate fi considerată drept o manifestare a disciplinei sociale și este un ansamblu 
de reguli de comportament necesare pentru buna conviețuire în mediul școlar și pentru buna desfășurare a 
procesului de învățământ. În contextul acțiunii educative, disciplina îndeplinește următoarele funcții: 
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socializarea individului, formarea și dezvoltarea unor atitudini morale și a unui sistem unitar de valori, 
asigurarea securității emoționale, care vizează respectul față de sine și față de ceilalți.  

Educarea copiilor în spiritul respectării disciplinei este ghidată de anumite obiective. Acestea sunt: 
cunoașterea de către elevi a normelor specifice disciplinei; formarea la elevi a unor deprinderi și obișnuințe 
de conduită disciplinată; dobândirea capacității de autocontrol al forțelor fizice și psihice; stabilizarea 
atitudinilor de punctualitate și corectitudine.  

Regulile clasei trebuie stabilite la începutul anului școlar și să respecte o serie de exigențe: să fie 
relevante pentru viața școlară; să fie formulate într-o manieră pozitivă; să fie flexibile și adaptate la situațiile 
particulare; să fie precizate clar consecințele nerespectării fiecărei reguli; să fie puțin numeroase, pentru a 
putea fi reținute cu ușurință; să le fie comunicate și părinților elevilor; să fie reamintite în anumite momente.  

Recompensarea comportamentelor dezirabile ar trebui făcută cu respectarea anumitor exigențe: să se 
menționeze numele elevului care urmează a fi recompensat, pentru a-i spori stima de sine, să se precizeze 
motivul pentru care se acordă recompense; să se utilizeze o gamă largă de recompense; recompensa să fie 
focalizată pe un comportament specific și bine precizat; să fie apreciat și progresul înregistrat de elev în 
comportamentul vizat. 
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ECHIPA ŞCOALĂ – FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR UNGUREANU ANDREEA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BUZĂU 

 
Relaţia şcoală – familie a fost de la începuturi delicată şi fragilă, dar principalul beneficiar, copilul, a 

avut numai de câştigat când cele două medii educaţionale s-au completat şi s-au susţinut. Împreună pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, 
când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor 
elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii 
delicvenţei juvenile. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază cîteva principii esenţiale: 
• Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un 
element cheie în educaţia propriilor copii. 
• Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
• Toţi copiii pot învăţa. 
• Elementul principal este copilul şi realizările sale. 
• Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 
Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă de 

cealaltă. Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele 
didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea 
avea din perioada şcolii.  

În relaţia şcoală - familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental ( întâlnite atât la părinţi, dar 
şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere material sau 
de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea statului şi a familiei cu 
referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la 
gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa 
de timp a părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu 
doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite 
dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, 
spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi 
să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul 
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie 
ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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CALITATEA EDUCAȚIEI IN FAMILIE 
 

P.I.P. UNGUREANU EUGENIA NADIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAVENI/ GRADINIȚA CU P.P. NR.4 SAVENI 

 
 Familia este primul leagăn al ființei umane. Copilul crește și se dezvoltă în familie. Rolul central al 

părinților este de a asigura dezvoltarea fizică și psihică a copilului într-o armonie perfectă, în caz contrar, 
rezultatele produse de perturbările din evoluția copilului lasă amprente pe toată viața.  

 În timpul copilăriei, rolul principal al părinților este acela de a asigura nevoile fizice, sociale și 
emoționale ale copiilor care sunt pe deplin dependenți de ei. În timpul copilăriei și în anii preșcolari, 
deoarece copiii dezvoltă o mai mare independență și dobândesc noi abilități sociale și cognitive, încep să 
testeze limitele părinților, sporind necesitatea unor practici disciplinare consecvente și creșterea stresului 
parental. În timpul copilăriei și al adolescenței, copiii continuă să își dezvolte propria identitate și devin din 
ce în ce mai independenți, deoarece se angajează în noi activități și relații sociale.  

 Educația copilului începe în familie cu primele norme de comportament. Binecunoscuta expresie 
”cei șapte ani de-acasă” etichetează comportamentul copilului. Prin lipsa celor ”șapte ani de-acasă” critica 
se referă la vestimentația neglijentă, atitudini nepoliticoase, cuvinte nepotrivite vârstei, comportament 
stângaci sau dezordonat etc. 

 În familie copilul învață să se comporte pentru a ajunge un adolescent politicos, cu bune maniere, 
care sunt obținute de copil în contactul zilnic cu membrii familiei. El imită ceea ce vede și aude la părinți, 
utilizând cuvinte și gesturi pe care le observă. Dacă părinții nu obișnuiesc să mulțumească pentru fiecare 
lucru primit, nu poate obliga copilul să spună ”Mulțumesc!” atunci când îi oferă ceva, deoarece pentru 
copil, exemplul lipsește nefiindu-i familiar. 

 După vârsta de 3 ani psihicul copilului este influențat de condițiile lui de viață și de educația primită 
în familie. Întrucât la această vârstă activitatea nervoasă este mai activă, copiii pot fi educați și instruiți de 
către părinți sau membrii familiei prin sfaturi convingătoare, îndemnuri la o comportare pozitivă și prin 
puterea exemplului. 

 Studiile și cercetările desfășurate de-a lungul anilor cu privire la influența mediului social, la 
dinamica și structura familiei, la relația dintre părinți și modul cum influențează acești factori bunăstarea 
copiilor, au demonstrat faptul că susținerea sporită a părinților are o asociere ușoară cu nivelurile mai 
scăzute ale problemelor comportamentale ale copiilor, că relația dintre părinți și problemele de 
comportament ale copiilor sunt reciproc legate. 

 Dincolo de structura familiilor, ceea ce se întâmplă în interiorul acestora are implicații importante 
pentru bunăstarea copiilor.Teoria sistemelor familiale sugerează că dezvoltarea copiilor este în mod 
intrinsec legată de interacțiunile dintre alți membri din familie. Relația mamă-tată este adesea percepută ca 
fiind în centrul acestui sistem, influențând toate aspectele legate de funcționarea familiei. Prin urmare, 
abilitatea părinților de a comunica eficient, de a genera o apropiere emoțională și de a-și susține reciproc 
deciziile are probabil implicații pentru bunăstarea și dezvoltarea copiilor lor. 

 O dimensiune a bunăstării copiilor, care poate fi afectată în mod deosebit de calitatea relației 
părinților lor, este comportamentul lor. Copiii pot învăța anumite modele de comportament de la observarea 
părinților lor și/sau calitatea relațiilor cuplurilor poate afecta calitatea interacțiunilor părinte-copil. 
Probleme mai mari ale comportamentului în timpul copilăriei au fost legate de o serie de rezultate negative 
mai târziu în viață, incluzând cote mai scăzute de finalizare a liceului și a colegiului, risc crescut de șomaj 
după ce a părăsit școala și cote mai mari de probleme de sănătate mintală și comportament criminal 
(Fergusson, Horwood, & Ridder, 2005). Înțelegerea măsurii în care calitatea relațiilor părintești este legată 
de problemele comportamentale poate lămuri un aspect-cheie al modului în care familiile stabile contribuie 
la succesul pe termen lung al copiilor. 

 Conform acestei teorii familia este un întreg complex, dinamic și integrat, în care fiecare membru 
influențează și este influențat de toți membrii. Se crede că relațiile și caracteristicile în schimbare ale 
anumitor membri ai familiei au implicații pentru creșterea și dezvoltarea altor persoane din cadrul familiei. 
Calitatea relației părinților poate afecta direct sau indirect copiii prin relația părinte-copil, conflictul sau 
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tensiunea - sau invers, suportivitatea și afectarea pozitivă - în cadrul uniunii părintești pot afecta relațiile 
părinte-copil și, în cele din urmă, rezultatele copiilor. 

 Relațiile bune de familie sunt importante deoarece copiii trebuie să se simtă în siguranță și iubiți, 
ceea ce le ajută creierul să se dezvolte, poate ajuta la depășirea dificultăților cu alimentația, dormitul, 
învățarea și comportamentul copiilor, facilitează rezolvarea problemelor și stărilor conflictuale, înțeleg 
diferențele de opinie și le respectă, își formează abilitățile necesare pentru a construi relații sănătoase 
proprii. Relațiile bune de familie reprezintă o parte importantă a familiilor puternice. Familiile puternice 
cresc din dragoste, securitate, comunicare, conexiune - și câteva reguli și rutine. 
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

PROF. UNGUREANU IOANA 
GRADINIȚA FIERBINȚI-ȘELARU 

JUD. DAMBOVIȚA 
 
 Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

 Educarea unui copil solicită multă răbdare din partea părinților. Coerența e foarte importantă pentru 
cei mici: dacă ieri nu a avut voie la calculator/ tablet/ telefon, nici azi nu trebuie să aibă voie. Nu îți face 
griji că îi repeți ceva de prea multe ori: copiii pot avea nevoie, la propriu, să auda de cateva zeci de ori un 
mesaj pâna să îl înțeleagă de-a binelea. 

 Părinții care l-au luat pe “nu”în brațe 
 De când copilul începe să meargă și să vorbească și până când crește suficient de mare încât să 

înțeleagă cât de cât regulile după care funcționează lumea – și să le mai și respecte – cuvântul pe care-l 
aude cel mai des este “nu”: “nu ai voie să faci asta”, “nu pune mâna”, “nu te duce acolo”, “nu arunca 
jucaria”, “nu acum” si alte variațiuni pe aceeași temă. 

 Și totuși, a face educație unui copil nu înseamnă a-i întregi zilnic lista cu toate lucrurile pe care NU 
are voie să le facă, pentru că este mic și încă nu știe ce e bine și ce este rău. Mai degrabă, părinții ar trebui 
să privească disciplinarea micuțului ca pe un proces continuu de învățare. 

 A educa un copil înseamnă a-l ajuta să se auto-controleze, înseamnă să-l încurajezi, să-l îndrumi ca 
să-și poată corecta singur greșelile, să poata gândi singur pentru el și să se simtă bine în pielea lui. 

 Copilul tău trebuie să învețe să socializeze cu alți copii, să se joace și să fie în siguranțță pe tot 
parcursul zilei. E un învățăcel mereu dornic să afle lucruri noi, dar cele mai importante lecții – să aibă 
răbdare, să coopereze cu ceilalți, să fie atent și prudent – nu are cum să le învețe de pe o zi pe alta. E nevoie 
de cațiva ani pentru a și le însuși cu adevarat. 

 Și ce este mai important pentru tine ca părinte, nu uita: 
 -Cea mai importantă regulă este să îi arați prin comportamentul tău cum anume trebuie să fie el. 

Acțiunile noastre ca părinți valorează mai mult decât milioane de cuvinte. 
 -Adu-ți aminte că fiecare copil e unic și crește în ritmul propriu, iar comportamentul lui diferă în 

funcție de stadiul dezvoltării în care se află. 
 -Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 

principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care 
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială. 

 10 reguli de aur pentru a avea un copil educat, care are “cei 7 ani de acasa”: 
 1.Cunoaște-ți copilul. 
 2.Stabilește reguli simple și clare, pe întelesul lui. 
 3.Folosește cu moderație și recompensele, și pedepsele. Nu îi oferi cadouri scumpe pentru a încuraja 

un anumit comportament, după cum nu trebuie să apelezi nici la pedepse fizice 
 4.Într-o zi, nu ai voie să-l surprinzi făcând mai multe lucruri rele decât lucruri bune. Dacă îl copleșești 

de reproșuri în fiecare zi, se va obișnui să îți atragă atenția numai prin năzbâtii și greu îl vei mai aduce pe 
calea cea bună. 
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 5.Ignoră detaliile insignifiante, precum tânguirile și plânsetele slabe. 
 6.Fii coerentă și nu face excepții de la regulile stabilite. 
 7.Fii o bună ascultătoare a copilului și repetă-i întotdeauna după ce vorbește cu tine ce ai înteles tu 

din ce ți-a spus. 
 8.Lasă-l să te ajute să alegi consecințele comportamentului său (după 3 ani). 
 9.Nu țipa la copil. Vorbește-i cu respect și va fii mult mai cooperant. Nimănui nu-i place să audă 

țipete în jurul său. 
 10.Nu îi spune că este un copil rău, care face numai lucruri rele. În timp, va ajunge chiar să creadă 

asta despre el. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,  
 UNGUREANU LĂCRĂMIOARA 

 
Copiii și elevii noștri sunt ,,comorile noastre”. Doar învățându-i să nu se teamă de viață încă de când 

își fac apariția în viețile noastre, învățându-i să supraviețuiască oricăror împrejurări, vor prinde curajul de 
a reacționa că să întreprindă acțiuni îndrăznețe. Fiecare părinte devine educator, în momentul când începe 
a se numi părinte. Dar cum fac acest lucru cei care nu au nicio idee în această direcție? Ei aplică în cele mai 
multe cazuri ceea ce, la rândul lor au primit de la proprii lor părinți. Spunem că urmează aceleași tipare, 
unele mai bune, altele mai puțin bune, dar care, pe măsura trecerii timpului, își fac apariția în rezultatele pe 
care, copilul educat de ei, le manifestă în societate.  

Dacă noi că părinți ne-am folosi intuiția în a ne crește copii, asta presupunând că avem o intuitive 
foarte bine dezvoltată și antrenată, în care ne-am ,,goli” de ideile noastre preconcepute, văzând ceea ce 
ochii nu pot să perceapă, pentru a înțelege ceea ce e intangibil, ceea ce se află după dorința pe care cei mici 
o manifestă, am înțelege ceva mult mai profund și anume nevoia de iubire. Totul constă în a da iubire 
necondiționată. Ca părinți, rolul nostru este de a ști cum să facem acest lucru. Marea întrebare la care puțini 
știu să răspundă. În fiecare situație putem să fim deschiși noi înșine de a învață, de a fi deschiși complet în 
a caută răspunsuri la situații neașteptate, în a nu-i răni pe copiii noștri atunci când ei greșesc. Învățând la 
rândul nostru să ne controlăm gândirea și vechile tipare, noi de fapt, evoluăm o dată cu ei. Un adevăr 
neplăcut adulților este acela când copiii lor, le spun că sunt depășiți de unele situații, ceea ce este perfect 
adevărat. În era tehnologiei, ideal e să ținem pasul cu ei. Din copilărie, dacă suntem atenți la creșterea și 
dezvoltarea fizică și intelectuală a copilului, problemele vor fi mai puține atunci când acesta va fi adult.  

 Pe plan intelectual, răspunsurile date unui copil este bine să fie formulate atent și nu la întâmplare.Să 
fie adevărate, la nivelul lui de înțelegere, folosind un limbaj specific vârstei lui, pentru a putea că acesta să 
înțeleagă răspunsul primit. O veche zicala spune că ,,Respectul se câștigă”. Foarte adevărat. Reflectând la 
ceea ce vrem noi atunci când creștem și educăm un copil, la ceea ce ar fi bine să știe acesta atunci când va 
crește, vom vedea că la rândul nostru că el va ține cont de ceea ce noi că părinți și chiar că educatori am 
sădit în subconștientul său. 

 Valorile morale pe care copiii le învață sau ar fi ideal să le cultive încă de la cea mai fragedă vârstă, 
sunt cele cu ajutorul cărora vor crește pentru a fi de folos omenirii, pentru a face lumea un loc mai frumos. 
Cu ajutorul iubirii și iertării putem crește și educa copii care vor schimbă lumea. În toate lucrurile pe care 
ei le învață în familie, ei își dezvoltă intuiția, doar dacă vor fi conduși cu răbdare, vor observă situațiile 
tensionate din unghiuri diferite, vor reuși, de asemenea să se gândească la mai multe posibilități în față unor 
anumite fapte și, în special, se vor antrena să reflecteze. Creativitatea, inspirația și perspicacitatea unei 
persoane inteligente se nasc din intuitive, hrănită de iubirea încă de la cea mai fragedă vârstă.  

 S-au scris atâtea lucruri impresionante despre norme morale, sociale și multe lucrări științifice despre 
cum este corect să ne creștem și educăm copiii! Și pe bună dreptate s-au făcut atâtea pentru cei pe care îi 
aducem pe lume apoi îi instruim, îi ghidăm, însă cel mai important lucru, după părerea mea, este și rămâne 
iubirea pe care suntem capabili să o dăm în familie copilului/copiilor noștri.  

 Părinții și educatorii care scot în evidență greșelile și critică mereu comportamentele, nu fac decât să 
îi inhibe pe tineri, nu-i stimulează să vadă ceea ce este invizibil și aici mă refer la partea spirituală a 
educației, care se pierde o dată cu creșterea lor, făcând din aceștia niște persoane servile, persoane care nu 
vor îndrăzni să vadă de limitele impuse de alții.  

 Doar învățându-ne copiii să pătrundă în intră-psihic, învățându-i să reflecteze la ceea ce sunt ei, 
raspunzandu-le la ceea ce îi preocupă, cu onestitate și pe înțelesul lor, venind cu argumente la ceea ce 
susținem și le explicăm, venind cu exemple pro și contra pentru că ei să decidă care este cel pe care-l vor 
alege, totodată și consecințele care decurg din alegerea făcută, reflectarea constituind unul dintre cele mai 
importante principii pentru formarea unei ființe umane complete. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASĂ 
-EDIȚIA 2020- 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: UNGUREANU MIRELA 

GRADINIȚA ,,FLOARE DE COLȚ” 
BUCUREȘTI, SECTOR 3 

 
Educația copilului reprezintă un ansamblu de metode și de măsuri aplicate sistematic, prin care copilul 

învață să își cultive și să își perfecționeze abilitățile de comunicare, de exprimare a sentimentelor, de a 
căpăta cunoștințe noi, de a relaționa cu alți copii și cu alti adulți. Procesul de educație a copilului este 
esențial pentru formarea acestuia ca adult echilibrat, responsabil și fericit.  

Se spune că ,,cei șapte ani de acasă” sunt esențiali în formarea caracterului unui copil, aceasta fiind 
perioada în care micuțul deprinde obiceiuri care îl vor defini mai târziu ca adult. Încă de la naștere, fiecare 
etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice și intelectuale. Chiar 
dacă aparent, lucrurile decurg ,,de la sine”, există factori care pot influența această dezvoltare, pe toate 
palierele sale, iar o parte din acești factori țin strict de mediul familial și de felul în care cei care intră în 
contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

În primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, exemple de comportament, reacții 
la diferiți stimuli, inițiative creatoare, dispoziția de colaborare, limbajul și modul de a răspunde la factorii 
de mediu, asemenea unei oglinzi.  

Parinții sunt considerați primii educatori din viața unui copil, deoarece aceștia îi oferă, atât în mod 
direct (prin exemple, activități, stimuli), cât și în mod indirect (prin afecțiune, grijă, daruire, dragoste, 
atenție), primele repere de orientare în lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele 
din natură și din societate, primele sfaturi, norme și reguli de conduită, menite să contribuie la dezvoltarea 
sa personala și profesională. 

Părinții trebuie să fie responsabili și conștienți de faptul că cel mic îi supraveghează în permanență, 
le analizează comportamentul și își însușește o bună parte din acesta, urmând să aplice toate aceste 
deprinderi în societate.  

Din acest motiv, este recomandat ca în etapa preșcolară, copilul să fie capabil să-și exprime propriile 
dorințe și nevoi, să își exteriorizeze trăirile, sentimentele și emoțiile (atât pozitive, cât și negative), să aibă 
reguli de igienă, ordine și disciplină, să deprindă bune maniere și un limbaj transmis corect (fără greșeli de 
pronunție, topică ori dezacord între părțile de vorbire), modul corect de a relaționa cu ceilalți și de a 
răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (ex.: este certat de cineva, i se ia jucăria de către 
alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte etc.), să aibă consecvență, dar și 
perseverență, în realizarea unei sarcini, să fie apt să-și aleagă singur motivele și motivațiile atunci când se 
decide asupra unui scop.  

Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile într-un mod pozitiv pentru tot restul 
vieții: spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea potrivită față de diverse sarcini etc.. Iar altele 
influențează în mod negativ dezvoltarea de mai târziu - un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit 
destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi 
încrezător în forțele proprii. 

Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranță, stabilitate, 
căldură, protecție din partea părinților. De aceea, este necesar a se respecta programul zilnic (care induce 
în mod inconștient coerența și disciplina în planul mental al copilului, și îi formează abilitatea de organizare 
a unui stil de viață sănătos), cât și jocul (ce permite pătrunderea părinților în lumea copiilor și a celor mici 
în lumea adulților, într-un mod interactiv și placut). Ambele modalități de dezvoltare într-un mediu propice 
(intervenții educative) contribuie la evoluția frumoasă a preșcolarului și la o creștere armonioasă a acestuia. 

În concluzie, expresia ,,cei șapte ani de acasă” definește bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă este considerată una 
dintre perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare 
de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente pe care le observă. Copilul este 
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pregătit să primească informații utile și favorabile formării sale ca adult: un adult de succes, educat, și cu 
încredere în sine, gata să obțină ceea ce își dorește; însă depinde de părinți dacă îi furnizează aceste 
informații într-un mod corect și plăcut. Educația din primii ani de viață reprezintă ,,cartea de vizită” cu care 
acesta se prezintă în societate, fiind treapta de început ce stă la baza dezvoltării ulterioare. 

 
Bibliografie: 
- Nicola Ioan, Farcaș Domnica, ,,Teoria educației și noțiuni de cercetare pedagogică”, E.D.P., 

București, 1996; 
- Stănciulescu Elisabeta, ,,Sociologia educației familiale” vol. I, Editura Polirom Iași, 1998; 
- Ciofu Carmen, ,,Interacţiunea părinţi-copii”, Editura Medicală Amaltea, 1998; 
- Marinescu Silvia, Dinescu Rodica, ,,Invitație la educație, Editura Carminis”, Pitești, 2003. 
- Poenaru Michiela, Cei șapte ani de acasă, Editura Coresi, 2010. 
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GRĂDINIŢĂ – FAMILIE – ŞCOALĂ  
 

 MITU LENUTA, GRADINITA NR. 178,  
SECTOR 5, BUCUREȘTI 

 UNGUREANU MONICA, ȘCOALA GIMNAZIALA ,,M. SANTIMBREANU”,  
SECTOR 5, BUCUREȘTI 

  
Parteneriatul educativ grădiniţă-familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, ce are autoritatea 

socială şi legală de a se ocupa de educarea copiilor, având, în acelaşi timp, şi calitatea — dată de pregătirea 
psiho-pedagogică a personalului didactic — de a aprecia care sunt nevoile, posibilităţile copilului, raportate 
la cerinţele societăţii. Termenul de „parteneriat” se bazează pe premisa că partenerii au un fundament 
comun de acţiune şi un principiu al reciprocităţii, ceea ce le permite să-şi unească eforturile spre atingerea 
unui ţel comun. Colaborarea părinţi-educator presupune construirea unei relaţii clădite pe unificarea unui 
sistem de valori şi cerinţe adresate copilului. 

Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii individului, de aceea educaţia trebuie 
să răspundă, în primul rând, nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acestea şi dezvoltarea 
socială. 

Parteneriatul grădiniţă — familie nu se poate constitui fără ca educatorul să nu cunoască familia 
copilului şi potenţialul ei educativ. Această cunoaştere a mediului familial cere mult tact pedagogic şi mult 
efort din partea educatoarei. Şedinţele şi consultaţiile cu părinţii reprezintă un prilej de a-i informa referitor 
la comportamentul şi relaţionarea copiilor în cadrul grupului. Echipa de educatori împreună cu colectivul 
de părinţi discută, propun soluţii de rezolvare a problemelor cu care se confruntă. 

Al doilea, pe lista priorităţii parteneriatelor educaţionale, este parteneriatul dintre grădiniţă şi şcoală. 
Cel mai semnificativ avantaj din această conlucrare este continuitatea în educaţie şi instruire, ce se 
argumentează prin diverse aspecte: antrenamentul în complex al copilului; evaluarea aptitudinilor de 
şcolaritate; maturitatea intelectuală şi socială; evitarea barierei psihologice şi blocajelor de natură afectivă. 

Astfel, multitudinea relaţiilor pe care grădiniţa le stabileşte cu şcoala situează instituţia de educaţie 
preşcolară într-un context de determinări reciproce menite să asigure eficienţa şi optimizarea procesului 
educaţional în beneficul copiilor, al familiilor lor şi al comunităţii.  

 
Bibliografie  
1. G. H. Bunescu, G. Alecu, D. Badea. Educaţia părinţilor — Strategii şi programe. Editura Didactică 

şi Pedagogică. Bucureşti, 1997. 
2. L. Cuzneţov. Dimensiuni psihopedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional. Chişinău, 2002.  
3. A. Pescaru-Băran. Parteneriat în educaţie: familie, şcoală, comunitate. Editura Aramis Print. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR UNGUROIU MIHAELA-ELENA 
LICEUL SANITAR „ANTIM IVIREANU” RM. VALCEA 

 
 Ce sunt cei 7 ani de acasă ? Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece 

copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza 
acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde 
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar 
vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. 
Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse 
din familie. 

 Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citeascăşi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivăetc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de 
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 

 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc 
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere 
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o 
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul 
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că 
existăcoerenţăşi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de 
comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui 
regim desuprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera 
cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această 
sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se 
informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi 
utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum 
decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se 
poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 

 Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi 
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. 

 Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la 
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, 
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite 
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse 
copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, 
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să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 
spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament 
modele de urmat. 

 Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 
- deprinderi de autoservire - ordine - igienă- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi  
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative 
 - bune maniere şi comportament 
 - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire) 
 - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

 - consecvenţă în realizarea unei sarcini 
 - concentrare a atenţiei  
- perseverenţă în realizarea unei sarcini 
 - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. 
 Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 

competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează 
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. 
Înainte de a judeca o persoanăşi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.  

 Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. 

 Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl 
vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; 
pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una realăşi plină de 
armonie.” (Eugen Heroveanu) 
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ŞAPTE ANI DE ACASĂ, UN CONCEPT ESENȚIAL 
 

PROF. UNTARU DOINA 
GRĂDINIȚA GHEORGHE LUȚĂ, BRĂDEȘTI 

 
Educaţia copilului este un proces care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin dezvoltarea sa. Dorința cea mai mare a părinților este să observe progresele 
copilului, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferă şi deschiderea spre cunoaşterea acestuia. Este suficient să 
petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

Prin educaţie părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul potenţial de 
schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica să să fie un exemplu de bună purtare în toate aspectele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic în societate. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

 Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

Trebuie să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în 
raport cu progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata 
salturile în dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul 
educativ în perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

2753

 



PARINTI SI COPII 
 

PROF. INV. PRIMAR URDEA ANA PATRICIA 
 
Copiii învaţă neîncetat de la părinţi, poate nu întotdeauna sunt atenţi la ceea ce le spun să facă, dar cu 

siguranţă sunt atenţi la ceea ce fac părinţii efectiv. Părinţii sunt primele şi cele mai clare modele pentru 
copiii lor, părinţii vor să le insufle copiilor lor anumite valori, însă copiii vor absorbi, asemeni unui burete, 
valorile care le sunt transmise prin comportamentul, sentimentele şi atitudinea părinţilor în viaţa lor de zi 
cu zi.  

Fiecare copil este o faptură unică ce vine în această lume cu o sămânţă de înţelepciune specifică 
numai lui. Depinde de noi, de părinţi dacă vrem să fim părtaşi la rodul acestei seminţe, astfel încât copilul 
nostru să crească, să înflorească şi să dea rod bogat, strălucind în lume. Noi ca şi părinţi avem datoria de a 
uda, de a îngriji această sămânţa; nu părinţii fac să crească copilul, acesta creşte singur, părinţii numai îl 
ajută să crească. Dacă părinţii nu-l vor ajuta, şi nici altcineva, copilul va pieri asemenii seminţei ce a căzut 
într-un pământ neroditor, fără soare, apă şi fără iubire. 

În cartea “Copiii învaţă ceea ce trăiesc” am descoperit o poezie deosebită cu acelaşi titlu, “Copiii 
învaţă ceea ce trăiesc” scrisă în jurul anului 1950 de Dorothy Law Nolte, dar la fel de actuală şi plină de 
învăţăminte şi în zilele noastre. 

Am să citez câteva din versurile acestei poezii, dar m-aş bucura dacă cât mai multi dintre noi, părinţi 
sau dascăli am citi măcar o dată aceste versuri, pline de adevăr şi învăţăminte 

“Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne. (...) Dacă trăiesc în onestitate, copiii 
învaţă respectul pentru adevăr.” 

O atitudine critică din partea părinţilor, care mereu se plâng de copiii lor, de oamenii din jur nu face 
altceva decât să le transmită copiilor ideea de a-i condamna pe alţii sau şi mai grav de a se condamna pe ei 
înşişi, astfel îi învată mai curând să vadă ce este rău în lume decât ceea ce este bun şi frumos. Felul în care 
criticăm este cât se poate de variat, criticăm prin cuvinte, prin comportament, prin privire sau chiar prin 
tonul vocii, criticăm cu toţii, din când în când, însă a trăi într-un climat de critică permanetă, cu atenţia 
sportită pe aflarea greşelii va avea un efect negativ asupra vieţii de familie. Copiii fac, şi nu de puţine ori, 
boacăne, (scapă pe jos farfuria cu mâcare, sparg paharul), şi dacă nu reuşim să ne controlăm reacţiile 
afective, recaţionam exagerat, afectând sentimentul valorii de sine al copilului ( Iar ai fost neatent?). E greu 
să ne înfrânăm supărarea, dar e de preferat să avem la îndemână o întrebare de felul Cum s-a întâmplat? în 
acest fel punem accentul pe faptă şi nu transmitem copilului sentimentul de eşec, indiferent de ce se 
întâmplă, important este să-i dăm de înţeles copilului că el este în ordine, dar ceea ce a făcut nu este. 

Majoritatea părinţilor sunt de acord cu faptul că onestitatea şi adevărul sunt calităţi importante ce 
trebuiesc cultivate la copii. În realiate, nici o pesoană nu este onestă întru totul, în viaţa de zi cu zi, şi asta 
poate deoarece un lucru greu de transmis cuiva este respectul pentru adevăr, a spune adevărul poate fi un 
lucru foarte complicat. Dacă noi, ca şi adulţi, avem greutăţi în a hotărâ când să spunem tot adevărul şi când 
nu, cât de greu poate să le fie copiilor sa spună adevărul, mai ales când stiu ca noi punem preţ pe cinste şi 
că aşteptăm de la ei să ne spună adevărul sau şi mai mult când descoperă că adevărul spus de ei, în unele 
situaţii, aduce suferinţă părinţilor. 

Copiii trebie ajutaţi, pe măsură ce cresc, să dispună de discernământ ( aptitudinea de a identifica 
situaţiile în care este mai bine să lase adevărul sau măcar o parte din el nespus), trebuie ajutaţi să înţeleagă 
diferenţa dintre minciună şi greseala involuntară, să înveţe a recunoaşte adevărul chiar şi atunci când nu-i 
favorizează. Iar ajutorul nostru constă nu în găsirea vinovatului ci analizând şi discutând despre cele 
întâmplate. 
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Experienţele de care copiii au parte în viaţa de familie, cu precadere în primii ani de viaţa (cei 7 ani 
de-acasă) vor constitui baza relaţiilor viitoare; important este ceea ce facem cu copiii noştri, mult mai 
important decît ceea ce credem sau spunem la un moment dat. Prin intermediul comportamentului nostru 
transmitem valori, felul în care trăim zi de zi este un model, pe care il vor prelua afectându-i nu doar pe ei, 
ci şi pe copiii lor. 

Să încercăm a-i îndruma pe copiii noştri pe calea potrivită pentru a vedea lumea într-o lumină bună. 
 
 
 
Bibliografie: 
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 FAMILIA-SCOALA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR -URECHE MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA ,,ARTEMIU PUBLIU ALEXI” 

 SANGEORZ-BAI, BISTRITA-NASAUD 
 
 „Școala este a doua casă, dar prima școală este acasă!” Atunci când folosim expresia ,,cei șapte ani 

de acasă” ne referim de cele mai multe ori la bunele maniere cu care copilul pornește pe lungul și anevoiosul 
drum al școlii și al vieții în același timp. Nu uităm că acestă expresie își are originea în faptul că în trecutul 
nu foarte îndepărtat copilul rămânea în familie până la această vârstă de șapte ani, când acesta pășea pragul 
școlii. La momentul începerii școlii puiul de om trebuia să aibă bine conturat un set de comportamente 
menite a-l face să se integreze cu ușurință în noul mediu, să fie acceptați de cei din acest nou mediu, sau 
cum spuneau adulții ,,să nu se facă de rușine”. 

 Cu timpul, multe schimbări au intervenit în societatea în care trăim și odată cu ele și în modul de a 
ne educa copiii, iar așteptările adulților de la cei mici sunt altele. În primul rând, copiii nu mai petrec primii 
7 ani doar în sânul familiei, intrarea lor în mediul școlar se face mult mai devreme, în jurul vârstei de 3 ani 
când pășesc pragul grădiniței. Ca să nu mai vorbim de faptul că cei mici intră în grija și îndrumarea 
învățătoarei la 6 ani, sau chiar mai devreme cu 2-3 luni. În al doilea rând, trăim într-o societate în care 
părinții micuților sunt fie foarte ocupați cu serviciu, fie chiar plecați din țară, multe familii sunt 
monoparentale, unii părinți sunt divorțați sau recasătoriți, au copiii din mai multe căsnicii. Ca urmare a 
acestor situații unii micuți sunt în grija membrilor familiei extinse: bunici, mătuși, frați, etc. În aceste 
condiții responsabilitatea educării copilului revine tot mai mult școlii, părinții chiar au această pretenție de 
la cadrele didactice. 

 Din chestionarele completate de părinți în cadrul activităților de consiliere reiese tot mai des faptul 
că aceștia au tot mai multe așteptări de la cadrele didactice în ceea ce privește educația copiilor lor. Simpla 
transmitere de informații științifice nu îi mai satisface. Ei solicită tot mai mult ca micuțul să aibă parte de o 
educație completă la școală, recunoscând că nu au timp pentru a face ei acest lucru acasă. În schimb, sunt 
mereu susceptibili cu privire la modul în care este făcut acest lucru în școală, propun mereu metode și soluții 
mai mult sau mai puțin viabile și corecte, emit judecăți de valoare cu privire la orice eveniment care are loc 
la școală, sunt hiperprotectori cu proprii copii în defavoarea altora, etc. În al treilea rând, ne confruntăm cu 
tot felul de teorii și modele de parentig, mai mult sau mai puțin la modă, împrumutate din diverse țări prin 
care părinții au trecut sau de care doar au auzit. Aceste modele de parentig sunt interpretate și aplicate într-
o manieră personală, bazate mai puțin pe cunoștințe de psihologie sau pedagogie și mai mult pe propriile 
dorințe, interese, așteptări. 

 Revenind la ceea ce înțelegem prin ,,cei șapte ani de acasă”, adică un set de reguli de comportament 
pe care copilul trebuie să le respecte pentru a nu se face de rușine pe ei sau pe părinți, bunici, etc., cu alte 
cuvinte bune maniere. Bunele maniere sunt o parte importantă din educația oricărui om, indiferent de vârstă. 
Bunele maniere transmit copiilor un mesaj clar că poți să faci anumite lucruri în moduri acceptate de ceilalți 
membri ai grupului în care te afli, că toți cei din jur sunt mulțumiți dacă te porți frumos, că toată lumea e 
mai iubitoare. Un părinte al unui copil sub vârsta școlarizării se află într-o continuă căutare de modalități 
de educare a celui mic, de trucuri de a-l determina pe cel mic să se comporte frumos.  

 Însă cea mai bună modalitate este propriul exemplu, al părintelui și al celor din familia extinsă. Este 
foarte important pentru copii ca ei să crească în familii în care membrii sunt mereu politicoși unul cu 
celălalt, care folosesc un limbaj decent și un ton adecvat. Acest exercițiu, deși nu este întotdeauna ușor, este 
unul extrem de util .Mai devreme sau mai târziu se va întâmpla ca puiul de om să folosească cuvinte 
necuviincioase sau să aibă un comportament necivilizat, deprinse nu se știe de unde. Cum trebuie să 
reacționeze părintele atunci? În primul rând, nu trebuie să intre în panică și mai ales nu trebuie să țipe sau 
să lovească. Apoi trebuie să înțeleagă că o reacție exagerată nu îl va face pe copil să renunțe la un astfel de 
limbaj sau comportament, ci dimpotrivă, să îl folosească în continuare dar să ascundă acest lucru de adulți. 
Mai mult decât atât, copilul va înțelege că dacă a provocat un adult, poate face același lucru și cu alții, drept 
pentru care va folosi același limbaj sau comportament din nou și din nou. Atunci va fi cu adevărat o 
provocare încercarea de a-l determina să se poarte frumos. Soluția constă în discuții repetate despre ceea l-
a determinat să adopte acel comportament, discuții ce trebuie purtate pe un ton calm, dar ferm, discuții 
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menite să transmită clar mesajul că adultul nu apreciază un astfel de limbaj sau comportament. Sigur, aceste 
discuții trebuie însoțite de exemplul unei comportări civilizate, politicoase. În tot acest timp, copilul trebuie 
să se simtă ascultat, îndrumat, ajutat. Sunt de evitat pedepsele aplicate unui copil mic pentru comportament 
necivilizat. Dacă părintele reușește să îl facă pe copil să folosească un limbaj decent și să aibă un 
comportament civilizat înseamnă că a fost făcut abia primul pas către o educație bună, frumoasă, corectă. 
Urmează, desigur, o lungă, anevoioasă și complicată cale de urmat pentru transformarea micuțului într-un 
adult de succes. 

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii. 3espunzătoare și a unui sprijin ceput de copil. La fel de important este ca mUnii 
părinți văd școala ca pe un laborator în care copilul, odată introdus, este supus unor operații știintifice. În 
urma acestora, se presupune că, după câțiva ani, el va deveni mai deștept, mai învățat, mai luminat. Părinții 
din această categorie manifestă deplină încredere în instituția de învățământ, fără să se implice în mod 
deosebit în activitățile pe care le desfășoară ea.”De aia te trimit la școală: să înveți!” Altă categorie de 
părinți văd școala ca fiind o instituție publică a cărei sarcină este să aibă grijă de copiii lor câteva ore pe zi 
și să le dea sarcini pentru a-i menține ocupați în restul zilei. Consideră că ce învață la școală este 
nesemnificativ comparativ cu ”școala vieții”, de aceea nu se obosesc să dea o mare importanță acestei 
instituții. ”Lasă că știu eu ce se face la școală!” Altă categorie se implică deosebit de mult în activitatea 
școlară, uneori exagerând fără să își de seama. Ei sunt în stare sa facă aproape orice, astfel încat copilul lor 
să primească cea mai bună educație. Uneori din exces de zel, ajung chiar să le impună cadrelor didactice să 
folosească metode pe care ei le consideră eficiente, să le spună cum să realizeze activitățile. Din acest motiv, 
uneori se ajunge la reproșuri, mai ales dacă performanțele copilului sunt slabe. Părinţii trebuie să vadă în 
şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea pe care trebuie să o aibă. 

 Este sarcina şcolii să identifice situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil 
strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este 
determinantă în educarea copiilor. Școala este institutia care organizează trăirea unei experiențe de învățare. 
Ea urmarește atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode și mijloace științifice. Școala informează și 
formează elevii ținand cont de anumite principii, având grijă să evalueze modul în care obiectivele au fost 
atinse. Prin urmare, școala nu este singurul laborator în care copilul învață ci doar unul dintre ele, mai 
specializat si competent in domeniul educatiei decat altele. 

 
Bibliografie: 
 1.Bătrȃnu, E., Educația în familie, Ed. Politică, Bucureşti, 2005 
 2.Cristea, S., fundamentele pedagogiei, Ed. Polirom, Iaşi, 2010  
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. URIAN CORNEL 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ URIU, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 

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

copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale, încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele 
de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 
crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă, firesc, cu „bună ziua”. 

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adul-ţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă faptul că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere im-plică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui care serveşte masa. 

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slă-biciune, ci de respect şi demnitate. 

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

 Puterea exemplului este foarte importantã la aceastã vârstă. Dacã vrei ca cel mic să nu arunce gunoaie 
pe stradă, fii tu primul care aruncă mereu ambalajele la coș. Cedează locul tău în autobuz persoanelor mai 
în vârstă dacă îți dorești ca cel mic să procedeze la fel. 

 Copilul trebuie obișnuit, subtil, cu regulile. Atunci când îi spui cã nu are voie să facă un lucru, nu 
faci altceva decât să îi strârnești curiozitatea cu privire la ce se întâmplă dacă pune mâna acolo unde mami 
i-a spus să nu o facă. Nu trebuie să îi interzici celui mic să exploreze mediul înconjurător, ci mai degrabă 
să îi explici consecințele acțiunilor lui. ” Dacă pui mâna pe ușa de la cuptorul aragazului, te frigi și vei avea 
nevoie de medicamente pentru a te face bine ” sau ”dacă te sui acum în copac poți să cazi și să te julești și 
o să îți curgă sânge” sună mult mai bine decât ”Tu chiar nu înțelegi că nu ai voie să pui mâna acolo?!” 

 Atunci când mergi cu cel mic în locuri publice, țipetele și urletele lui nu vor face altceva decât să 
atragă atenția asupra ta într-un mod negativ. Trebuie să îi explici celui mic că nici lui nu i-ar plăcea să fie 
deranjat atunci când vrea să doarmă, de exemplu. Spune-i că dacă îl nemulțumește ceva, țipetele și crizele 
de nervi nu îl vor ajuta să obțină nimic, din contră. Descoperă ce îl supără și căutați soluții împreună. Pentru 
a preveni astfel de comportamente pe viitor nu trebuie sã cedezi când cel mic face crize de nervi în public. 
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 Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială. 

 Este important, să le transmitem micuților învățămintele pe care le considerăm noi necesare și care 
îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de respect la rândul său. 

 
Bibliografie: 
1. Vrasmas, Ecaterina, Adina, (2002), ”Consilierea și educația părinților”, Editura Aramis 
2. ,,Educația începe cu cei șapte ani de acasă”. Gazeta de Sud, w.w.w.gds.ro 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. URIAN NADIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA URIU, JUD. BISTRIȚA-NASAUD 

 
Interesându-ne de educația copiilor noștri, trebuie în primul rând să ținem o legătură strânsă cu școala. 
Doar în felul acesta putem ști de la învățători și profesori cum îi putem ajuta mai bine în creșterea 

copiilor noștri, putem afla, de exemplu, dacă elevul învață acasă sau nu cât trebuie. Dacă nu, vom ști că 
trebuie să veghem s - o facă.  

Aflând că elevul nu este destul de ordonat sau nu este destul de cuviincios, vom sări imediat în ajutorul 
școlii pentru a - l îndrepta pe copil. Cum? Tot școala ne învață și noi trebuie să urmărim sfaturile pe care le 
primim. 

De la învățători și profesorii copiilor noștri putem afla multe lucruri folositoare în ce privește propria 
noastră purtare, lucruri care la prima vedere nu ni se par a avea o legătură cu educarea copiilor noștri. Dar 
această legătură există și ea este foarte importantă. 

Așa, de exemplu, dacă părinții își spun vorbe grele și copilul le aude, daca părinții nu se respectă unul 
pe celalalt și copilul ajunge să i se pară așa, este firesc, dacă el însuși –urmând pilda unor asemenea părinți-
nu le arată respect nici lor, nici altor oameni, copilului îi vine greu ca din îndemnul profesorilor să-și 
schimbe dintr-o dată felul de a se purta. 

Ce se întâmplă dacă părinților nici nu le pasă ce părere au profesorii despre copiii lor și ce anume 
face școala pentru copiii noștri? 

Copilului i se cere la școală să fie cuviincios nu numai cu profesorii, dar și cu colegii săi și chiar cu 
cei din clasele mai mici. Nu-i vine ușor dacă nu-i obișnuit de acasă, dar se străduiesc cei din școală, se 
străduiește și el. Venind acasă, este lăsat să se poarte oricum. Toate strădaniile se risipesc. 

Copilul va ajunge târziu să prețuiască cum se cuvine îndemnurile școlii. Va crede un timp că școala 
îl necăjește, cerându-i să se poarte altfel decât este el obișnuit acasă. Și astfel, îndreptarea copilului va 
întârzia. 

Școala ne ajută să ne cunoaștem mai bine chiar noi, părinții, pe propriul nostru copil și ne învață cum 
să folosim această cunoaștere spre binele copilului. 

Copilul se poartă acasă mai în voie decât în școala, el arată mai deschis ce - i place și ce nu: nu se 
sfiește, uneori să se încăpățâneze, să nu pună frâu unor porniri, lucruri care la școală nu i se îngăduie. 

Înseamnă că noi, părinții avem putința să - l cunoaștem și altfel decât profesorii. Este bine să spunem 
învățătorilor și profesorilor cum se poartă copiii acasă, fiindcă astfel vor ști mai bine încotro să - și îndrepte 
grija pentru buna dezvoltare a copiilor noștri și vor ști mai bine cum să ne învețe și pe noi să ne purtăm 
acasă cu cei mici. 

Ei știu că nu felul acesta, nu fac rău copiilor, ci un bine si mai știu că totdeauna au ceva de învățat 
atunci când vorbesc sincer cu profesorii despre copiii lor. 

Exemplul pe care i-l dăm noi înșine este foarte importantă. Copilul să vadă că și noi vrem să știu din 
ce mai mult și să înțeleagă cu ajutorul nostru că ceea ce învățăm ne ajută să muncim mai bine, să trăim mai 
bine, sa înțelegem mai bine locul nostru. 

Dacă vrem să fim ascultați de copiii noștri, să muncim și să ne purtăm în așa fel încât să trezim 
respectul lor pentru noi.  

Să ne respecte pentru felul în care suntem prețuiți la locul nostru de muncă, pentru felul în care suntem 
priviți de oamenii din sat. Când acest respect există, îi putem cere și copilului să muncească, sa fie fruntaș 
în toate și cuvântul nostru are greutate. Noi înșine trebuie să avem purtări frumoase, să ne îngrijim de 
sănătate, să iubim frumosul, să iubim munca. Copiii ne vor urma cu bucurie și încredere. 

Dar nu este de ajuns să fim o pildă bună .Trebuie să-i luăm împreună cu noi în anumite acțiuni pe 
urma cărora să ne îmbogățim mintea și inima și noi și ei. 

Munca de educație a copiilor nu este ușoară. Ca orice îndeletnicire, ea trebuie să fie învățată. 
BIBLIOGRAFIE: 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundației România de Mâine, București. 
Negovan, V., (2003)Introducere în psihologia educației, Editura Curtea Veche, București. 
Sălavăstru, D., (2004), Psihologia educației, Editura Polirom, Iași.
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FAMILIA ŞI ROLUL EI ÎN FORMAREA UNEI  
PERSONALITATI DE SUCCES 

 
URIESU EUGENIA MIHAELA 

 
„Cei şapte ani de-acasa”…aceasta expresie defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 

comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Aceasta perioada de timp este 
considerată „culmea achiziţiilor”, una din perioadele de intensă dezvoltare psihica, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit de mic să primească informaţii dar, este foarte important cum 
sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

 Deşi modelarea caracterului copilului nu mai este exclusiv responsabilitatea familiei în primii 7 ani 
de viaţă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, ea 
joacă totuşi rolul fundamental în ceea ce priveşte adultul care se pregăteşte să devină. Acest mediu este cel 
în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 
comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui 
comportament social corect. De aceea, psihologii consideră că este esnţial ca familia să petreacă cât mai 
mult timp împreună cu copilul şi prin asta înţelegem timp de calitate, în care copilul şi nevoile sale să fie 
în centrul atenţiei.  

Copilul trebuie să ştie în primul rând că este iubit şi respectat. Că nu trebuie să merite iubirea părinţilor 
săi şi nu trebuie să facă nimic ca să o câştige sau ca să o păstreze. Iubirea adevărată este necondiţionată. 
Copilul trebuie să înveţe să se iubească pe sine pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce cei din jur vor să îl 
facă să devină. 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu fac, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor 
de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

Bunele maniere atunci când copilul este musafir. Este bine să-i explici copilului faptul că atunci 
când va merge în vizită, nu va avea voie să alerge prin casă. De asemenea, că doar la el acasă poate căuta 
prin sertare, dulăpioare sau prin alte locuri. Învăţaţi-l să ceară voie atunci când vrea să vadă sau să atingă 
un lucru aflat în casa în care se află şi să nu deschidă un sertar sau un dulap decât dacă gazda i-a spus să 
facă acest lucru. De asemenea, este bine să ştie că nu are voie să ia din casa gazdei nimic din ceea ce nu îi 
aparţine, atâta timp cât nu i-a fost dăruit. 

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Unele din însuşirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieţii. Altele 
influenţează dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des 
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se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezator în forţele 
proprii. 

Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, gândiţi-vă ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ ă de către ceilalţi. 

 
Bibliografie 
Revista Invitamantului Prescolar, Nr. 1-2/2009, Bucuresti, 2009. 
Ghid de bune practici, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, Bucureşti 2012. 
http://www.itsybitsy.ro/cei-sapte-ani-de-acasa/ 
 

2762

 



“CEI 7 ANI DE ACASĂ”, CEL MAI FRUMOS DAR DE LA PĂRINȚI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: URSU DIANA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL ANDREI”BUHUȘI/ BACĂU 

 
Când ne referim la „cei 7 ani de acasă” avem în vedere educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că „un 
copil are cei 7 ani de acasă” ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună „mulţumesc”, 
„te rog”și care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui, dar şi cu adulţii. 

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

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune „bună ziua”, „te rog”, „mulţumesc”, „la revedere”, iar copilul învaţă prin 
imitaţie. 

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. 

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. 

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar a-i dezvolta mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Copilul trebuie încurajat să se exprime, să termine ce are de spus, fără observaţii în 
public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 
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MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus „mulţumesc” 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte a fi bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă 
să spună „mulţumesc”, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, 
părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc, nu doar 
copiii. 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROFESOR URSU MARCELA 
COLEGIUL TEHNIC “C.D. NENITESCU” BAIA MARE MARAMURES 

 
De ce 7 şi nu 5? Aşa suna cândva răspunsul la jocul portocalelor. Chiar! De ce 7 ani? Pentru că cifra 

7 este magică. Este cifra lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, cu acest număr Dumnezeu a stabilit reguli 
pe pământ şi a hotărât vremuri pentru implinirea multor evenimente în viitor, inclusiv sfârşitul acestei lumi. 
Dumnezeu se foloseşte de numărul şapte chiar de la începutul întocmirii acestei lumi. Dumnezeu a creat 
lumea în şase zile, iar in ziua a saptea s-a odihnit (Geneza 2.1-2). Numărul şapte a fost regula tuturor 
sărbătorilor din Vechiul Testament: ziua a şaptea, a sâmbetei (Levitic 23.3). Săptămâna a şaptea, a 
cincizecimii (Levitic 23.15-16). Luna a şaptea, sărbătoarea corturilor. Şapte zile de odihnă în corturi, în 
amintirea eliberării evreilor din robia egipteană (Levitic 23.34-43). Anul al şaptelea – încetarea a tot lucrul 
şi odihna pământului. Şapte braţe trebuia să aibă sfeşnicul din "Cortul întâlnirii". Şapte popoare trebuiau 
izgonite din calea poporului evreu de către îngerul Domnului. Şaptezeci de ani a stat poporul Iudeu în robia 
babiloniană pentru păcatele şi nelegiuirile lor înaintea Domnului. Ca să înţelegem cât de sacru şi respectabil 
este numărul şapte, simbolul celor mai adânci mistere, în Noul Testament, cu acest număr Dumnezeu a 
însemnat duminica, a şaptea zi a săptămânii. Duminica a început a crea lumea psihică, spirituală. Duminica 
s-a născut Isus Hristos. Duminica a intrat în Ierusalim ca împărat şi biruitor al morţii. Duminica a înviat din 
morţi. Duminica a trimis Sfântul Duh şi a întemeiat Biserica. Şapte taine sau mistere a instituit Iisus Hristos 
pentru mântuirea omenirii. Şapte au fost "Sinoadele ecumenice" care au stabilit Crezul creştin şi alte dogme. 
De şaptezeci de ori câte şapte să iertăm, i-a zis Isus lui Petru. Şapte Evanghelii se citesc la taina Sfântului 
Maslu. În Apocalipsa Sf. Ioan se vorbeşte despre şapte epistole către şapte biserici; şapte sfeşnice de aur; 
şapte stele; o carte cu şapte peceţi; şapte îngeri cu şapte trâmbiţe; şapte pedepse din urmă; şapte îngeri cu 
şapte cupe etc. 

Să nu ne mirăm atunci că cei 7 ani de acasă e perioada care marchează personalitatea şi dezvoltarea 
unui om. De mic, omul este un “burete” care absoarbe informaţii din jur. Mediul în care creşte, are o 
influenţă majoră în dezvoltarea fiecăruia. Chiar dacă acum copiii nu mai stau acasă în primii 7 ani de viaţă, 
chiar dacă merg la creşe şi grădiniţe, idea de bază rămâne: regulile de bună purtare, de bun simţ se învaţă 
în familie. Şcoala mai apoi poate doar să confirme şi să consolideze ceea ce copilul ştie deja din familie. 
Da, există o presiune foarte mare pe părinţi. Aceştia trebuie să fie un model pentru copiii lor. Evoluţia 
copilului, adolescentului, adultului, depinde de aceşti primii ani ai copilăriei. Prima normă învăţată în 
familie este salutul. Apoi vine comportamentul în public, cu prietenii, înţelegerea normelor sociale, 
comportamentul la masă, recunoaşterea greşelilor, luarea deciziilor. 

Toate aceste lucruri se pot învăţa la această vârstă prin joc. Jocul este metoda cea mai simplă de a 
asimila aceste minime reguli de bună purtare. Prin joc, cei mici se pregătesc pentru rolul de adult. Un copil 
„bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei 
lui. Prin imitaţie şi suficientă practică, cu răbdare din partea părinţilor, copiii învaţă ce e bine şi ce nu e de 
făcut.  

Copiii nu sunt la fel. De aceea nu se compară copiii. Nu există standarde. Şi nici nu este necesar. 
Fiacare copil se dezvoltă diferit. Nu putem fi toţi la fel. Fiecare copil e unic. Părinţii şi educatorii sunt lângă 
copii pentru a le fi modele, a le fi de ajutor în luarea deciziilor, în asumarea riscurilor, greşelilor. Copiii 
trebuie să fie stimulaţi să fie independenţi, să se descurce în diferite situaţii.  

Să nu uităm faptul că noi, “cei mari”, părinţi, educatori sau simpli trecători prin viaţa copiilor, suntem 
cu sau fără voie modele. Să încercăm să fim aşa cum ar trebui să fim. Buni, frumoşi, calzi, toleranţi, simpli, 
sinceri, demni, visători.  

Lăsaţi copiii să zboare. 
Precum fluturii. 

Lin şi frumos prin viaţă. 
Nu le opriţi zborul… 
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
„CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 

  
PROF. ÎNV. PRIMAR UZUM CRISTINA-IONELA 

LICEUL TEORETIC „DECEBAL”, CONSTANȚA - STRUCTURĂ 
 ȘCOALA GIMN. NR. 36 „DIMITRIE ȘTIUBEI” 

 
Familia reprezintă o valoare autentică umană, un fenomen antropologic, o instituție socială străveche 

care evocă ideea unui spațiu existențial, în cadrul căreia se produc interacțiuni și procese complexe de 
formare a personalității umane. Manifestă o influență puternică asupra conduitei individului, asupra 
modalității de gândire, de percepere și afirmare a sinelui și asupra sentimentelor care îl vor ajuta să 
pornească în lume. În cadrul familiei, fiind influențat de părinți, copilul se dezvoltă ca personalitate și ființă 
socială, asimilând cele mai importante cunoștințe despre viață. (Cuznețov, L. 2013) „Familia este unicul 
grup social caracterizat prin determinări naturale și biologice, în care legăturile de dragoste și 
consangvinitate dobândesc o importanță primordială. Esența familiei constă în compromis, considerație, 
comunicare, cooperare și presupune legături de rudenie – căsătorie, naștere, adopție, legături afective, viață 
comună, interese și aspirații similare.” (Șoitu, L., et. al, 2001, pp 9 -10) 

 Una dintre funcțiile importante pe care le îndeplinește familia este funcția educativă. Părinții au 
responsabilități deosebit de importante, cum ar fi creșterea și educarea copiilor, acordându-se o importanță 
deosebită educării celor 7 ani de acasă. Această funcție durează toată viață, chiar și după intrarea copiilor 
la grădiniță sau la școală, realizându-se în colaborare cu instituțiile de învățământ din cadrul cărora fac parte 
copiii. Părinții sunt primii dascăli ai copiilor, întrucât ei sunt cei care îi cunosc cel mai bine încă din prima 
zi de existență și pentru că interaționează și comunică constant, ei reprezentând un model de urmat pentru 
aceștia. (Nasu, I., Stupacenco, L., 2010) 

 Fiecare individ are anumite principii etice, standarde după care se ghidează în viață. Copilul află și 
discerne diferite valori morale prin intermediul părinților, prietenilor și profesorilor. Trăind împreună cu 
părinții, copilul va prelua o parte din valori de la aceștia, indiferent dacă părinții vor sau nu să transmită 
copilului credințele lor. Aceștia au rolul de a transmite celor mici valorile și credințele într-un mod onest, 
clar, ținându-se cont de vârsta și de gradul de maturitate al copilului. Părinții trebuie să aibă valori bine 
argumentate și să creadă cu adevărat în ele, pentru ca multe dintre acestea să fie adoptate de către copil. 
Drumul pentru realizarea unui sistem de valori bine definit necesită un proces permanent de informare și 
flexibilitate construită pe fundamente solide. (M.E.C., „Educația părinților”, 2006) 

 În lucrarea „Intervenția socioeducațională, ca sprijin pentru părinți” (2008) Ecaterina Vrăsmaș 
prezintă câteva variabile care intervin în programul de educație a părinților, pe care aceștia le fixează ca 
obiective și repere de acțiune, precum: experiența personală de viață și experiența propriei familii; 
motivația părinților și gradul lor de implicare; caracteristicile personale ale copiilor; timpul acordat; 
condițiile sociale și economice; modelele socioculturale pe care fiecare părinte le-a primit din experiența 
proprie; abilitatea părinților de a face față stresului; relațiile cu cei din afara sferei familiale; sensibilitatea 
părinților de a identifica nevoile reale ale copiilor lor; dorința de schimbare; flexibilitate în concepții și 
atitudini.  

Rolul părinților în educarea copiilor este foarte important, întrucât aceștia trebuie să le ofere copiilor 
sprijin moral și material, să se intereseze de probleme acestora, să fie cât mai flexibili și dispuși să își 
modifice opiniile, deoarece copilul poate deține informații pe care ei nu le au, să se gândească întotdeauna 
la efectele oricărei reacții, să ofere variante de gândire și acțiune și să ofere răspunsuri în funcție de 
capacitatea de înțelegere și așteptările copilului. (Șoitu, L., et. al, 2001). 

 Augusto Cury (2007), în lucrarea „Părinți străluciți, profesori fascinanți”, afirmă următoarea idee: 
„Copiii nu au nevoie de părinți extraordinari, ci de ființe umane care să vorbească limba lor și care să fie 
capabili să pătrundă în inima lor.” (p. 5) 

 Așadar, familia reprezintă un factor important în educația copiilor, contribuind la formarea 
personalității lor. Modelele de conduită pe care copiii le preiau prin imitație și învățare de la părinți, dar și 
climatul socioafectiv au o influență deosebită asupra formării concepției despre viață, a modului de 
relaționare și comportare în raport cu diferite norme și valori sociale.  
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LECŢIILE ESENŢIALE DIN PRIMII ȘAPTE ANI DE VIAȚĂ, NECESARE ÎN 
ACTIVITĂȚILE DE COOPERARE  

 
PROFESOR VADUVA DANIELA 

LICEUL ,,PREDA BUZESCU” BERBEȘTI, JUDEȚUL VALCEA 
 
 „Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva 

că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe 
cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au a…Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul 
tău ce înseamnă noţiunea de respect, mai ales dacă îl înveţi să folosească des cuvinte precum „te rog“, 
„mulţumesc“, „bună ziua“, „mă scuzaţi“. Nu uita că tu îi dai prima exemplul. Învăţându-l bunele maniere, 
când va creşte, toate aceste lucruri de bun-simț i se vor părea normale și îi vor completa personalitatea. 
Politeţea se învaţă treptat și tocmai de aceea e important să îi explici copilului tău de ce trebuie să fie 
respectuos, astfel respectându-i pe alții va fi la rândul său, respectat.  

 Este posibil ca fiul/fiica ta să nu înţeleagă imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“, 
„mulţumesc“, ori să salute şi să răspundă la salut, însă pe măsură ce va creşte îşi va da singur seama că 
bunele maniere îl ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va 
atrage admiraţia celorlalți dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte 
la un eveniment important. Spune-i că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante în 
viața de zi cu zi, în orice situație. Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață? 

 Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să îşi 
urmeze scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i se cuvin doar lui, am pus o piatră 
extraordinară la temelia caracterului sau. 

 Bunătatea: una din primele lecţii pe care i le-am dat fiului meu, şi a prins, în parte pentru că a 
văzut exemplul în familie, în parte datorită firii lui sensibile, a fost să nu râdă niciodată de nimeni. L-am 
învăţat să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci să poarte de grijă. 

 Să nu invidieze: cunoaşteţi adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu cineva doar atunci 
când respectivul este… un pic mai prejos decât ei? Altfel, sunt roşi de invidie. Noi, ca părinţi, trebuie să 
fim cu luare aminte, să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de competiţie. Cel mic e bine să 
înveţe că îşi este suficient sieşi exact aşa cum este, iar darurile şi avantajele altora nu-i vor ştirbi din calităţile 
lui. 

 Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani de-acasă. Însă doar 
o mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai copilului 
bune maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public. Din nou, pilda 
comportamentului părinţilor va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte. 

 Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă orice ca să le fie 
bine, iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, să lucreze 
în echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am dat un dar 
nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten! 

 Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o 
însuşim.  

 gândire optimistă: iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă pluteşte optimismul, 
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă ne lăsăm măcinaţi de gânduri 
rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi puiul nostru în timp. 

 Nu este suficient doar sa ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea 
diverselor sentimente (furia, dezamagirea, tristețea, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Trebuie să ne 
impunem anumite restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încat copilul să poată 
învăța atât din situațiile și întâmplările frumoase din viața voastră, cât și din cele negative. Educația 
copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educațional. Fie ca este vorba despre viața 
de acasa, fie ca vorbim despre educația de la gradiniță sau școală, copilul trebuie învățat să înțeleagă și să 
respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părinții sau educatorii. Fiecare 
părinte are o serie de reguli si încearcă să le aplice când e vorba despre educația copilului său. Pentru reușita 
educației copilului tău, regulile trebuie să fie clare, concrete, constante, coerente și consecvente. Un copil 
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criticat permanent, devalorizat și pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea 
tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forțele proprii. Un copil „bine crescut” învaţă de la 
părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul 
rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care 
deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a 
ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de 
comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în 
zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme 
semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, 
perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele 
mult-aşteptate. Înainte de a judeca o persoana și de a o eticheta, ganditi-vă ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament neacceptat de către ceilalți. Bunele maniere sunt cartea noastră de 
vizită: de felul în care ne comportăm - atât acasă, cât și în societate - depinde dacă legăm ușor noi prietenii, 
dacă ne integrăm în colectiv și, în cele din urmă, dacă avem sau nu succes în viață. 
 Cei șapte ani de-acasa sunt esențiali în formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada în care 
micuțul deprinde obiceiuri sănătoase și maniere elegante. Orice părinte responsabil înțelege importanța 
educației copilului dar și consecințele pentru dezvoltarea sa ca adult.  
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 IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF.INV. PRIMAR VĂDUVA NATALIA SI CIMPEANU VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, NICOLAE BĂLCESCU” 

 MUN. DRĂGĂȘANI, VĂLCEA 
 
 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. 

 Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc 
cei 7 ani de acasă.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. 
Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 

exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul 
moral-spiritual al acestuia. 

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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LEGĂTURA DINTRE EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN FAMILIE, MEDIUL 
SOCIO-ECONOMIC ȘI CULTURAL 

 
VĂGĂUNĂ ANCA-LIDIA, PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”TG- JIU 
 
Primii dascăli ai copilului sunt părinții. Apoi, de educarea și formarea copiilor printr-o metodologie 

și un curriculum specific vârstei acestuia, se vor ocupa cadrele didactice din grădinițe și școli. Nu este însă 
suficient, educația copiilor fiind responsabilitatea întregii comunități. Ea este leagănul creșterii și devenirii 
copiilor ca viitori adulți responsabili de menirea lor în folosul întregii comunități59F

60. 
Oamenii sunt organizați în comunități conduse de o multitudine de norme formale și informale menite 

să asigure funcționarea și progresul comunității. 
Fiecare membru al unei comunități are dreptul egal la educație, sistemul de învățământ fiind parte 

integrantă în viața comunității. 
Se știe că cea mai importantă investiție pentru societate este investiția în educație. Comunitățile care 

consideră una din prioritățile sale educația, este comunitatea care se implică serios în folosul tuturor 
membrilor săi. 

Copiii, părinții și membrii comunității trebuie să devină parteneri în educație, pentru a crea o 
comunitate-suport funcțională. 

Instituțiile de educație timpurie nu sunt doar un loc în care copiii dobândesc cunoștințe ci reprezintă 
și un sprijin real pentru comunitate. 

Orice sistem de educație nu poate avea rezultate notabile dacă se confruntă cu opoziția sau indiferența 
comunității.  

Relația grădiniță – comunitate poate fi definită ca o interacțiune între autorități – grădiniță – parteneri 
sociali. 

Acțiunile autorităților locale oferă sprijin instituțiilor de învățământ prin asigurarea de resurse 
materiale și financiare, alocarea de spații sigure și confortabile, amenajarea spațiilor de joacă, susținere 
pentru activitățile cultural-artistice. Acțiunile acestora sunt menite să ducă la ridicarea standardelor de 
învățare din grădiniță. 

O importanță deosebită o reprezintă parteneriatele cu instituțiile culturale, prin intermediul cărora 
copiii își dezvoltă talentele. 

Comunitatea reprezintă contactul copiilor cu mediul, acest contact ajutându-l să se integreze mult mai 
ușor în viața de zi cu zi. 

De la apriția primelor forme de învățământ, mediul socio-economic a influențat și influențează 
comportamentul și rezultatele școlare. Este foarte important mediul de proveniență al copilului, pentru că 
de cele mai multe ori, dacă familia are un nivel material sau/și intelectual scăzut, acesta își pune serios 
amprenta asupra copilului. În același timp, legislația învățământului sprijină pe cei cu posibilități materiale 
reduse pentru împiedicarea abandonului școlar, prin burse sociale pentru cei cu venituri reduse, pentru 
copiii orfani sau cu anumite boli. Sunt recompensați și copiii cu rezultate școlare foarte bune prin burse de 
merit. 

Suntem conștienți de problemele actuale generate de plecare părinților la muncă în străinătate și 
lăsarea copiilor în grija rudelor. De cele mai multe ori, copilul se simte neglijat și asta conduce la răzvrătire, 
materializată prin absenteism, interes scăzut pentru studiu și chiar violență. Situația este agravată și de 
existența multor tentații și teribilismul specific vârstei. 

Fiind contemporani cu schimbările profunde ce au avut loc în societatea noastră, reacția grădiniței, 
ca instituție responsabilă de formarea preșcolarilor, aceasta trebuie să se adapteze și să creeze premisele 
integrării sociale, precum să încerce să diminueze impevizibilul și să valorizeze fiecare copil60F

61. 

60 Boca,C., Nicolae,I., Secrieru,A., Ștefănescu,D. O., Împreună pentru copii: grădinița și comunitatea: modul general pentru 
personalul grădiniței, București, 2008, p. 7 
61 Boca,C., Nicolae,I., Secrieru,A., Ștefănescu,D. O., Împreună pentru copii: grădinița și comunitatea: modul general pentru 
personalul grădiniței, București, 2008, p. 37 

2772

 



Reprezentanții instituțiilor de învățământ preșcolar orientează întreaga activitate pentru devenirea 
copilului de principal actor al demersului educațional, colaborând cu toți factorii implicați în educație, prin 
următoarele direcții: 

- Asigurarea egalității de șanse în educație; 
- Rigoarea spiritului civic; 
- Cooperare; 
- Colaborare; 
- Deschidere către dialog; 
- Inițiativă; 
- Participare activă. 
Complexitatea educației copiilor în această lume ce se află într-o continuă schimbare, cere un sprijin 

mare și permanent din partea comunității. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
PARINTII VOR UN ,,COPIL BUN” 

 
UNITATEA DE INVATAMANT: GRADINITA CU P.N. ARLECHINO, 

STRUCTURA II 
LOC.DEJ, JUD. CLUJ 

PROFESOR ÎNVATAMANT PRESCOLAR: VAJAEAN ALINA 
 
 În accepţiunea cea mai largă a termenului, ,,copil bun” reprezintă în fapt suma trăsăturilor pozitive 

structurate în dinamica comportamentului: sârguinţă, cinste, iniţiativă creatoare, sociabilitate, politeţe, 
dispoziţie de colaborare etc., după cum ,,părinte bun” înseamnă: răbdare, calm, înţelegere, un fond afectiv 
numit, în termini obişnuiţi, dragoste faţă de copil. 

 Cultivarea la copil a dragostei de bine, de adevăr trebuie să se desfăşoare adaptat vârstei, ca un sistem 
referenţial. De asemenea, trebuie avute în vedere şi unele circumstanţe particulare, printre care cele mai de 
seamă sunt împrejurările concrete ale fiecărei măsuri sau acţiuni cu caracter educativ, considerarea 
educaţiei ca un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurată prin influenţele pe care le exercită 
coabitarea, deprinderile, obiceiurile şi întreaga comportare a tuturor membrilor din familie. Cultivarea 
dragostei de bine, de adevăr are nevoie, mai ales, de acţiune şi nu de verbalism, de activitate şi nu de dialog, 
de descoperire a virtuţilor de către copil şi nu de oferire a lor de către părinţi. 

 ,,Binele” ajunge la copilul mic, de cele mai multe ori, sub formula ,,e bine să faci aşa!” şi de cele mai 
multe ori ,,nu e bine ce faci!”. Dar copilul se întreabă de fiecare dată ,,de ce nu este bine?”. Din păcate, de 
cele mai multe ori părinţii răspund: ,,nu am timp să discut, aşa am zis, aşa faci, dacă nu faci aşa ai s-o 
păţeşti!” 

 Apropierea copilului de bine, ca normă de comportare şi nu de ordin ce trebuie ascultat, constituie 
calea spre înţelegerea binelui cu participare şi cu satisfacţiile ce decurg. Înterdicţia de a nu se mai juca în 
locuri periculoase/nepotrivite trebuie să fie înlocuită cu măsuri concrete eficiente, oferindu-se un alt loc sau 
atragerea copilului în jocuri mai captivante cu participarea directă a părinţilor. 

 Pentru a putea descoperi ,,binele” care mai târziu ar putea deveni ,,principialitate, cinste, spirit de a-
ţi ajuta aproapele” este necesar ca în familie să existe un cod de conduită bazat pe o egală respectare a 
normelor atât de către copil, cât şi de către părinţi. Astfel, cerând copilului să acţioneze într-un anumit mod, 
părinţii să constituie modelul şi imboldul în acea direcţie şi nu factor derutant. 

 Participarea efectivă a părinţilor la necazurile copiilor, la evenimentele din viaţa acestora, le dau 
liniştea şi siguranţa. Nu frica, nu teama trebuie să-I determine pe copil la acţiune; e bine să i se explice 
natura greşelilor săvârşite, gravitatea acestora şi nu să se apeleze la măsuri unilaterale de natură să producă 
blocaje psihice şi dezadaptare socială. 

 În legătură cu această ultimă precizare, menţionez că dragostea de adevăr nu poate fi cultivată de 
către părinţii care instalează copiilor frica de pedeapsă. De asemenea, să se ştie că drumul spre adevăr, nu 
are ocolişuri: este sau nu este adevăr, este sau nu este minciună sfruntată. Nu există adevăruri mici şi 
adevăruri mari, după cum nu există minciună mică sau minciună mare. Importantă pentru formarea 
copilului în sensul cultivării şi promovării adevărului este consecvenţa între vorba şi fapta adultului, între 
ceea ce i se spune şi ceea ce i se poate concret demonstra. 

 Cadrul educaţional al familiei permite şi cultivarea la copil a dragostei pentru frumos, pregătirea 
bunului gust faţă de îmbrăcăminte, de ţinuta fizică, de aspectul locuinţei şi frumuseţea de comportare, în 
relaţiile cu cei din jur. Dragostea de frumos a copilului mic se va concretiza peste ani în ordine, curăţenie, 
decenţa în înfăţişarea fizică, demnitatea în comportare şi în grija pentru a realiza lucruri de bună calitate, 
sub aspect fizic, dar şi spiritual. 

 Familia şi căminul, convieţuirea şi cadrul convieţuirii laolaltă a părinţilor cu copiii lor, reprezintă 
şcoala primilor ani ai copilului în care trebuie să primească bazele temeinice ale viitoarei sale conştiinţe, 
ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru în epoca maturităţii sale. 
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA- ECHILIBRUL IUBIRII 
 

PROF, VALCU NINA-NICOLETA,  
 GRADINITA CU P.P. NR. 47, BRAILA 

 
 Primii ani de viață sunt determinați pentru stilul de atașament. Relațiile de calitate, afectuoase sunt 

fundația pentru adulți mai fericiți și mai sănătoși. Copiii nu își vor aminti foarte clar evenimente din 
copilăria lor dar, pe termen lung, iubirea și afecțiunea cu care au fost tratați de cei dragi au un impact 
extraordinar asupra calității vieții lor la maturitate. 

Cum ajungi să ai încrederea de a primi și oferi iubire? 
Dacă ai crescut într-o familie în care iubirea era monedă de schimb, s-ar putea ca fericirea să fie un 

deziderat greu de atins. 
Copilul nu ar trebui să fie condiționat pentru a primi iubire. El nu ar trebui să primească iubire 

doar dacă: 
*este ascultător și se supune cerințelor adulților fără împotrivire 
*are realizările pe care și le doresc părinții în materie de rezultate academice 
*dacă este liniștit și nu își deranjează părinții 
Ideea că iubirea trebuie câștigată, că trebuie să o ”meriți” este principala barieră spre a ne crea, ca 

adulți, relații de calitate cu cei din jurul nostru. Oamenii sunt ființe sociabile, au nevoie să poată stabili 
relații frumoase cu cei din jurul lor, relații în care nu se tem că pot pierde iubirea și nu lupă pentru a o 
câștiga până la a se anula pe sine. Un stil de creștere a copiilor în care părintele este adeptul pedepselor 
vine să știrbească încrederea copilului în sine și în cei din jur și în final îi afectează sănătatea emoțională 
și pe cea fizică . 

 Atașament sigur părinte-copil va pune bazele unui adult echilibrat emoțional. El va ști din copilărie 
că este normal să primești și să oferi afecțiune fără a-ți cenzura trăirile și dorințele pentru a o obține. Un 
copil căruia i se răspunde prin a se oferi confort emoțional și fizic atunci când are un disconfort fizic sau 
emoțional, va ști că este iubit. Un copil care a fost crescut într-un mediu plin de afecțiune va ști că este 
normal să greșești, că toată lumea greșește. Un copil iubit învață ca după o ceartă sau greșeală, care sunt o 
parte normală a vieții, iubirea nu îți este refuzată. Că îți este oferită înțelegere, explicații și posibiltatea de 
a face mai bine știind că ești iubit în pofida greșelii. 

Este extrem de important ca un copil să nu se teamă că poate pierde iubirea celor dragi dacă 
greșeste. El nu trebuie să fie sub presiunea de a se ridica la nivelul dorințelor părinților săi pentru a nu le 
pierde iubirea, ci să i se permită să trăiască în conformitate cu ceea ce îi aduce bucurie. 

 Concluzia este că a avea convingerea că meriți să primești iubirea celor dragi și că poți oferi iubire 
la rândul tău crează premisele pentru o viață fericită, sănătoasă și mai lungă. 

Ne ajută să abordăm cu încredere relațiile interumane și să avem un etalon sănătos pentru a ne alege 
partenerii și prietenii. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA SI COMPORTAMENTUL COPILUL 
 

VALUSESCU NICOLETA 
COLEGIUL NATIONAL ,,TRAIAN DODA” CARANSEBES C-S 

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

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce 
se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 Cert este ca educatia trebuie sa existe, doar ca fiecare copil are ritmul sau de evolutie, iar 
obligativitatea a devenit nitel desueta, asa ca la 7 ani unii copii sunt de pus in rama iar altii...mai putin. Cred 
insa ca nu trebuie sa mai facem comparatii la varsta de sapte ani. 

 Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educational. Fie ca este 
vorba despre viata de acasa, fie ca vorbim despre educatia de la gradinita sau scoala, copilul trebuie invatat 
sa inteleaga si sa respecte regulilele de comportament sau de interdictiile pe care i le stabilesc parintii sau 

2776

 



educatorii. Fiecare parinte are o serie de reguli si incearca sa le aplice cand e vorba despre educatia copilului 
sau. Iata legea celor cinci reguli pentru reusita educatiei copilului . 

 
 Bibliografie: 
*autor: NANA, redactor Desprecopi - Desprecopii.com (c)  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, VĂSIEȘ ANUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ILVA MARE, GRADINIȚA NR.1 

 
 Cei 7 ani de acasă sunt anii de aur ai educației unui copil. Înconjurat de dragostea și protecția 

părinților, copilul învață bazele disciplinei, a încrederii în propriile sale forțe, învață regulile de bază ale 
respectului și primele noțiuni de socializare. În cei 7 ani de acasă, copilul învață ceea este încrederea, 
ordinea, cinstea și buna purtare. Perioada celor 7 ani - este considerată a fi perioada cu impact maxim 
asupra modului în care copilul percepe lumea și valorile umane ale societății din care face parte. 
Rolul părinților este esențial în acești ani - pentru că ei sunt cei care pun cărămizile sistemullui de 
norme și valori pe care adultul de mâine își va clădi propria sa viată. 

 Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”. 

 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu 
prietenii, înțelegerea normelor sociale, manierele la masă, recunoașterea greșelilor, tact și toleranță. 
Bineînţeles că toate ingredientele amintite sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. 
Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului 
nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai 
copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul 
multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar 
eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

 Pentru mine cei 7 ani de acasă însemnă mai mult reguli de bun simt, igiena, respect, pe care un 
copil trebuie să le învețe de la părinți, până să meargă la școală., dar care desigur ca părinții le tot 
repetăm până se fac mari. 

 Apoi, în cei 7 ani se "predau" lecții grele de educație care pregătesc copilul pentru acel prag de 
desprindere. Multe energii, timp, nervi și frustrări copilărești, lucrurile astea se învață mai mult prin 
copierea părinților și a altor educatori, mai degrabă decât din predici și povești. Așa că e de maximă 
importanță ca părinții să fie un exemplu pentru cei mici. 

 Și e important, de asemenea ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că dacă în mica copilărie 
e mereu altcineva care să-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va încerca totul, 
ca să-și afirme independența, ori va evita totul, dintr-un exces de prudență. Pe când, dacă e obișnuit de mic 
să înfrunte niște situații și să facă niște alegeri (evident, pe măsura lui, si controlate de adult) îi va fi mult 
mai ușor să ia hotărâri în ceea ce-l privește. 

 Tot la capitolul părinți, felul în care i se vorbește și felul în care este ascultat, îl va învăța cum sa facă 
și el, la rândul lui, asta, de o manieră pe cât posibil politicoasă. (autor: Blackcat4evr) 

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
 

2779

 



EDUCAȚIA ȘI CEI ȘAPTE ANI DE ACASA IN ISTORIE  
 

PROF. VASILACHE FLORENȚA PAULA 
ȘCOALA GIMNAZIALA PUIEȘTI, JUD. BUZAU 

 
 Cei 7 ani de-acasa, reprezintă o expresie ce defineste tot bagajul de cunostinte, deprinderi, 

comportamente si atitudini acumultate in primii șapte ani de viata, de către copil. Această perioada de timp 
se caracterizeaza printr-o intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de 
acumulare de informații, de memorare și de insușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj. Dar 
ideea de la baza acestei expresii este aceea că, normele de conduită se invață în familie. Școala și alte medii 
educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

De-a lungul istoriei, educația copiilor a ocupat un loc important în cadrul societații omenești și în 
cultura fiecărui popor. Încă din antichitate copii sunt educați în cadrul familiei. Totuși se desprind două 
constante in procesul educativ, una fiind, mama, care se ocupă nu numai de creșterea ci și de educarea 
copiilor. A doua constantă fiind respectul copiilor față de părinți, ”cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca 
să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ” (Decalogul, Vechiul Testament, Ieșirea, 20, 2-17). Lipsa 
de respect fiind aspru pedepsită, așa cum reiese din Codul lui Hammurabi, care prevede că ”dacă un fiu își 
lovește tatăl, fiului i se vor tăia mâinile”.  

Astfel vechii greci admirau, după relatările lui Herodot, educația tinerilor persani, ”care învățau trei 
lucruri: să călărească, să tragă cu arcul și să spună întotdeauna adevărul”. În schimb în Grecia antică 
întâlnim două tipuri de sisteme de educație, în funcție de valorile fiecărei cetăți. La spartani, educația era 
una severă, elevul învățând doar să scrie și să citească, la bază aflându-se gimnastica și mânuirea armelor. 
Plutarh în ”Vieți paralele” povestește că și fetele erau supuse exercițiilor fizice pentru ”a li se înzdraveni 
trupurile”. Lycurg, regele spartanilor, ”socotea că copiii nu sunt ai părinților, ci țin de obștea 
cetății.(…)Cercetând pruncul, dacă este bine legat și voinic, îl îndemnau pe tată să-l crească, dându-i un 
lot din cele nouă mii, dacă pruncul nu era de soi și nu avea corpul bine făcut, îl trimeteau în așa zisele 
apothetai, un loc prăpăstios, pe muntele Taiget”.  

La Atena băieții învățau să citească, să scrie să calculeze, să cânte la lira, să danseze și să recite poezii. 
Cei care aveau părinți bogați își continuau studiile și învățau matematică, astronomie și oratorie pentru a 
putea vorbi în Adunare. Acest model de educație a fost preluat și în lumea romană. ”Educația copiilor era 
orientată, spune Ovidiu Drîmba în Istoria culturii și civilizației, în sens practic și în acela de a-i forma în 
spiritul integrării lor în viața colectivității: deci și în sensul de a ști cum să-și exercite și drepturile și 
datoriile. Exercițiile fizice nu dețineau un loc de seamă în programul de educație. Echilibrul dinte 
dezvoltarea fizică a tânărului prin sport și formația sa morală nu era pentru romani, ca pentru greci, un 
ideal de educație”. 

Copiii Evului Mediu erau consideraţi inutili. Copilăria nu era idealizată aşa cum este ea astăzi. Ne-au 
ramas foarte puține informații despre joaca și jocurile copiilor medievali dar și despre educația acestora. 
Cele mai multe informații fac referire la băieți, vorbindu-se prea puţin de fete. Băieţii erau consideraţi apţi 
să intre în rândul bărbaţilor la 14 ani, ceea ce reprezenta vârsta majoratului şi pentru un rege. Până la 
Renaştere şcoala nu era necunoscută, dar era rezervată viitorilor clerici, celor care trebuiau să cunoască 
limba latină, aceasta fiind limba oficială a Bisericii. După reformă, în societăţile protestante, copilul asista 
la rugăciunea colectivă a familiei, în fiecare zi. I se spunea că, minţind, furând sau neascultându-şi părinţii, 
a păcătuit. În secolele XVII - XVIII, idealul era de a pregăti pe cineva care să fie folositor mai întâi Bisericii 
şi apoi statului. 

În concluzie fiecare cultură și civilizație, inclusiv a noastră, a dezvoltat un tipar precis pentru 
instruirea copiilor. Timp de multe generații, copiii au fost crescuți la fel, astfel încât fiecare adult și fiecare 
copil știa exact ce să facă, dar acum ne mișcăm rapid dinspre un trecut autocratic într-o nouă era a 
democrației, cu un grad crescând de egalitate socială pentru toți. În epoca contemporană s-a produs o 
schimbare radicală a statutului copilului care a fost declarat cetățean cu drepturi depline, fiind interzisă 
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folosirea agresiunii și amenințărilor de orice fel din partea părinților asupra copiilor. Atmosfera democratică 
presupune nevoia pentru înțelegere, bazată pe respect reciproc, unde nimic nu poate fi câștigat prin luptă, 
predare sau demisie și astfel asigurăm un tipar relațional sănătos cu sine, cu ceilalți și cu munca. 
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IMPACTUL EDUCATIEI IN FAMILE-CEI ŞAPTE ANI DE ACASǍ  
 

PROF INV PRIMAR VASILE MAGDALENA ADRIANA  
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,H.M. BERTHELOT’’ -PLOIESTI 

 
 Educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, ,,CEI SAPTE ANI DE ACASA’’ ii contureaza 

personalitatea şi ii slefuieste comportamentul acestuia. Când afirmam că un copil are cei 7 ani de acasă ne 
gândim la un copil care ştie să spună ,,cuvintele magice’’:mulţumesc, te rog, cu plăcere, care se comportă 
politicos cu cei de vârsta lui şi cu persoanele adulte. 

 În relaţiile cu cei din jur, copilul manierat are deprinderile de a relationa mult mai bine decat cel 
căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. 

 Relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului" constituie factorii de care depinde educatia primita in familie.Copilul înconjurat de dragostea 
parintilor are încredere în propriile forţe, simtindu-se ocrotit, îngrijit. Această siguranţă transmisa prin 
incredere si iubire de familie îi creează orientarea spre învăţarea şi acceptarea regulilor de comportament. 
Copilul care se simte apreciat de părinţi asimileaza rapid si în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. 

 Părinţii trebuie să explice copilului ce are voie să facă şi ce nu, stabilind impreuna reguli echilibrate, 
ajutandu-l sa afle ce se va întâmpla dacă nu le respecta, dar si recompense(o plimbare in parc, vizionare 
film, pregatirea mesei in familie, etc). Este important ca amândoi parintii să fie consecvenţi în educarea 
copilului, dar in acelaşi timp, să fie toleranti şi să accepte greşelile neintentionate. Omul pe care dorește sa-
l formeze educația, nu este omul așa cum l-a creat natura, ci așa cum îl doreste societatea. Uneori, parintii 
pun presiune pe copil si incearca sa-l incarce cu activitati care-l solicita mult pentru varsta lui biologica.In 
aceste situatii, copiii se integreaza cu greu programului si rezolva sarcinile cu dificultate, devenind in timp 
un copil agitat,, cu deficient de atentie. Familia este mediul socio-cultural în care se naște, crește și se 
dezvoltă „micul om”, școala este o instituție, „un leagăn al inițierii în tainele cunoașterii (muncă, dăruire, 
pasiune, abnegație, educație, cultură, bucurie, nostalgie și aduceri – aminte)”.Modelele oferite de parinti 
sunt preluate si imitate de copii, fara a le constientiza. De aceea, adultii din familie, cu care interactioneaza 
copiii trebuie sa aiba o conduita adecvata, atat in exprimare, tonalitatea vocii cat si in gesturi. Sustinerea 
neconditionata a copilului, in momentele de nereusita, de catre familie, increderea pe care aceasta i-o insufla 
confera putere de acceptare a situatiei care a provocat disconfort si forta de a relua activitatea pentru a 
ajunge la progres si performanta. Echilibrul si bucuria vietii emanată de copil isi are resursele in timbrul 
calm al părintilor, care explica cu răbdare, din armonia cuplului, care educa cu iubire MINUNEA, care mai 
târziu aplică tot ce a văzut si simtit in cadrul familiei, luindu-si propriul zbor si ducând mai departe valorile 
transmise. Sustinerea familiei îmbinată cu deschiderea dascălului de a continua educaţia şi în mediul şcolar, 
duc la educarea unor caractere puternice, cu adevărate valori. Educaţia cu dragoste atât în familie cât şi la 
şcoală conturează personalităti adaptabile, cu spirit competitive, increzatoare în forţele proprii, cu stima de 
sine.  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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PARINTI SI BUNICI 
 

PROF. VASILE MARIANA 
GRADINITA NR. 178, SECTOR 5,  

BUCURESTI 
 
 Un parinte este un echilibru fantastic intre implicare emotionala si control, intre asigurarea 

independentei si prezentarea securitatii pentru copii. Relatia dintre scoala si familie trebuie sa fie mai 
stransa pentru binele copilului, pentru educatia lui. Parintele trebuie sa indeplineasca roluri vitale precum: 
exprimarea iubirii (permanenta si exprimata in tot ce fac copiii), oferirea de suport (atunci cand copiii 
trebuie sa faca fata obstacolelor), stabilirea unor limite (care sunt responsabile pentru siguranta fizica si 
emotional a copiilor), model (copiii fac ceea ce vad la parinti), respect (sa le ofere incredere, sa fie empatic 
cu copilul).  

Timpurile de acum impart parintii in doua mari categorii:  
 Parintele care dintr-un motiv sau altul nu mai impune suficiente reguli in educarea copilului; 
 Parintele care impune prea mai multe reguli in educarea copilului din dorinta de a fi cel mai bun 

si a se lauda cu el. 
Atunci cand copilul este asezat pe un piedestal cu gandul de a nu i se intampla nimic, de a nu suferi 

in nici un fel, de a nu i se refuza nimic apare rasfatul. Un copil rasfatat poate fi o problema importanta in 
grupa: obisnuit ca totul sa fie asa cum vrea el si sa se afle mereu in centrul atentiei, va aduce o perturbare 
in atmosfera fireasca de invatare. 

 Iata cateva moduri in care reactioneaza acesti copii: a) cand li se cere ceva, pur si simplu stau si 
asteapta sa vada ce se intampla sau spun “ce plictiseala..” – asteapta ca profesorul sa-l roage insistent sa 
faca lucrul respectiv; b) copilul imun – atunci cand stie ca profesorul nu-l poate pedepsi mai mult capatand 
putere in relatie, adresand chiar “nu-mi pasa..”; c) furisarea – atunci cand copiii monitorizeaza profesorul 
si se comporta nepotrivit exact cand acesta are ceva de facut sau este cu spatele la clasa si nu-l poate vedea; 
d) devierea responsabilitatii – cand i se cere sa-si asume responsabilitatea pentru ceva ce a facut, copilul va 
raspunde ca nu e adevarat. 

Si cum nu sunt deajuns aceste probleme, apar in scena bunicii. 
Figurile parentale sunt completate (si uneori chiar inlocuite) de bunici. In aceste cazuri, apar 

dificultati in cresterea si educarea copiilor. Problemele cresc in itensitate atunci cand stilul parental 
dezvoltat de tatal/mama copilului contrazice convingerile despre educatie pe care le au bunicii. Nu de putine 
ori i se cere profesorului sa devina arbitru al perspectivelor educationale generate de cele doua tabere.  

Se pune intrebarea: de ce simt nevoia sa se amestece atat de mult in relatia dintre parinti si copii? 
Pentru bunici parintii copiilor au ramas tot copii, Stresul care se acumuleaza in mintea bietului copil poate 
sa izbucneasca oricand, scoala devenind “campul de batalie”.  

Profesorul va trebui, cu tactul de care da dovada, sa aplaneze conflicte, sa indrume adultii (parinti sau 
bunici), sa-l inteleaga si mai mult pe copilul aflat in aceasta situatie.  
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

VASILESCU ANDREEA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. 
„Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru 
părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni 
lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”, spune 
psihologul. Specialistul atrage atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă 
în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii 
sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea 
lui intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu 
creioanele colorate. „Şi aici, este mai bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar 
să-l şi lauzi pentru asta”, recomandă psihologul. Adina Mesaroş 

 Daca parintii detin un control roguros in perada cand sunt mici, mai tarziu se pot destinde pentru ca 
copil si - a dezvoltat propriul control al faptelor sale. daca limitele si controlul su se exercita in primii ani 
de viata, copilul va avea de pierdut dar mai mult ca sigur va reactiona violent impotriva oricarui tip de 
control si se va razvrati continu.  

 La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine. 

 Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta 
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca 
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. 

 Insa va trebui sa ne impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel incat copilul sa poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, 
cat si din cele negative. 

Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne 
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in 
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate. 

 In aceasta perioada, copilul trebuie sa stie exact ce astepta ceilalti de la el. Copilul lipsit de reguli 
bine definite clare, devine de nestapanit. El sete nefericit nesigur si isi deyvolta impresia ca nu este iubit. 
Mai mult decat atat, este nedisciplinat - uneori cat se poate de nesuferit - incercand sa descopere care sunt 
limitele si capacitatea de control. In primii ani ai copilariei sunt cei in care copilul se dezvolta moral. El 
trebuie sa stie ce are de facut inainte de a putea sa se gandeasca sau sa puna in practica ce ar trebui sa faca. 
Paul Tournier, in excelenta sa brosura spune: " Exista multi parinti care nu doresc sa e erte cu copilul pentru 
fiecare gresal care o face. Ei recurg la autoritate doar in chestiile grave, foarte seriose dar se dovedesc de 
cele mai multe ori ca, este prea tarziu. Cedand mereu si - au pierdut autoritatea." 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 ANXIETATEA DE SEPARARE  
 

 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19 BOTOȘANI 
 PROF: GABRIELA -LOREDANA VASILIU 

 SECȚIUNEA 3 
 
 Primele ocazii de despartire dintre copii si parinti reprezinta momente importante de redefinire a 

relatiilor in care copiii, adultii si educatorii sunt implicati intr-o experienta emotionala foarte intensa, o 
ocazie potrivita pentru a reflecta si pentru a se intelege unul pe celalalt. 

 Relatia dintre mama si copil devine baza si punct de referinta pentru echilibrul viitor al copilului si 
pentru legatura lui cu alte persoane. 

 Descriere termen medical:  
 Anxietatea de separare reprezinta un comportament firesc, specific tuturor copiilor in primii ani de 

viata.  
 Calitatea reactiei emotionale a copilului la separarea de figura principala de atasament (mama sau 

alta persoana care ingrijeste copilul) este trasatura clinica esentiala a anxietatii de separare. In functie de 
varsta copilului reactia emotionala are intensitate si manifestari variate.  

 Simptome si semen 
 Copilul cu anxietate de separare devine ingrijorat si nelinistit cand anticipeaza despartirea, apoi 

manifesta proteste prin plans, tipat, apatie. Unii copii au un somn nelinistit cu vise neplacute, au acuze 
somatice diverse (febra, varsaturi si scaune diareice, dureri de cap, de stomac). Toate aceste reactii se 
ascund sub umbrela anxietatii de separare. Aceasta reprezinta teama resimtita de copil in momentul in 
care parintele paraseste mediul in care se afla copilul si se manifesta prin plans, tipete si neliniste. 
Anxietatea de separare este strans legata de tipul de atasament care s-a format intre mama si copil. 

 Ce este atasamentul?  
 Copilul inca de la nastere are nevoie de protectie in fata unei lumi pe care nu o cunoaste. Adultul 

reprezinta sursa lui de siguranta.. Atasamentul inseamna a fi dispus sa cauti apropierea si contactul cu 
persoana in cauza, mai ales atunci cand mediul nu este sigur. Relatiile de familie lipsite de afectiune sau 
lipsa de comunicare a sentimentelor si emotiilor pot sa produca tulburari in dezvoltarea copilului 

 1. atasamentul sigur: apare atunci cand copilul are incredere ca parintii vor fi disponibili, mereu 
acolo cand el va avea nevoie de ei. Asigurandu-l de prezenta lor mereu, copilul va avea curajul si motivatia 
de a infrunta lumea inconjuratoare si de a o explora. 

 2. atasamentul anxios: copilul nu stie cu siguranta daca parintii vor fi disponibili de fiecare data 
cand va avea nevoie. Din cauza acestei incertitudini, copilul trece prin anxietatea sau teama de separare si 
tinde sa prefere doar mediul pe care il cunoaste deja, refuzand sa accepte schimbari. Anxietatea de separare 
apare in general atunci cand copilul este dus pentru prima data la gradinita; crizele de plans si tipetele se 
datoreaza tocmai faptului ca mediul este nou si nu este sigur ca va avea sprijinul si ajutorul parintilor.  

 3. atasamentul evitant apare atunci cand copilul nu are incredere ca poate sa-si aiba aproape parintii. 
El se asteapta la respingere din partea acestora si va incerca sa se descurce singur, fara ajutorul parintilor 
sau a celor din jur.  

 „Frica“ de singuratate  
 Anxietatea de separare poate aparea la copiii cu varste cuprinse intre 8 luni si 6 ani si se manifesta 

sub forma de episoade de frica excesiva de fiecare data cand copilul trebuie sa se desparta de persoanele de 
care se simte legat. Este determinata de frica micutului ca va pierde figurile parintesti, mai ales mama, sau 
mediul in care este obisnuit.  

De multe ori, apare la copiii singuri la parinti, care nu sunt obisnuiti sa imparta afectiunea parintilor 
cu nimeni. Simptomele sunt urmatoarele: copilul plange, se panicheaza imediat ce mama se indeparteaza 
si nu accepta sa participe la nicio activitate pana ce mama nu se intoarce. In cazurile cele mai grave, copilul 
nu se calmeaza nici la mult timp dupa intoarcerea mamei. Daca in timpul primului an de gradinita copilul 
manifesta acest gen de anxietate, educatoarele trebuie sa manifeste apropiere fata de el si sa isi exprime 
afectiunea chiar luandu-l in brate.  

Copilul trebuie sustinut si ajutat sa se integreze in grup, implicandu-l in diferite activitati. Cel mai 
bine este ca dormitul la gradinita, sa se faca gradat si, la inceput, copilul sa fie insotit de parinte. Pentru a 
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ajuta copilul sa o depaseasca este necesar ca parintele sa-i fie alaturi si sa-l faca sa inteleaga ca este vorba 
de o scurta separare si ca nu este abandonat.  

Astfel, cand sunt departe de parinti, copiii cu o anxietate ridicata cauta in mod constant un contact 
alternativ cu ei (de exemplu prin telefon sau cerand informatii detaliate despre ce face sau unde este mama). 

Refuzul de a merge la gradinita reprezinta destul de des o consecinta a fricii de a se desparti de mediul 
familiar. In astfel de situatii, copilul poate acuza chiar si manifestari somatice (durere de burta, de gat etc.) 
care au efectul de a atrage atentia si grija celor din jur. 

 Cum sa eviti teama de gradinita  
 Tendinta de a se teme de un loc nou si necunoscut si de a se adapta la aceasta sitatie se poate diminua 

daca ajutam copilul sa devina independent, in mod gradat, inca de cand este mic. Inainte de a-l trimite la 
gradinita, este util sa experimenteze cateva perioade scurte de despartire de mama, ca un „antrenament“ 
care sa il ajute sa capete incredere in el.  

Lasarea copilul, inca de la varsta de 6 luni, pentru putin timp, la bunici sau cu bona. Daca are 
posibilitatea sa stea cu alte persoane si sa se detaseze cate putin de parinti este un inceput pentru autonomia 
pe care o va capata. Catre varsta de un an si chiar mai devreme, copilul trebuie lasat sa intre in contact cu 
copii de varsta lui, chiar daca, la aceasta varsta, copilul tinde sa fie egocentric.  

Abia incepand cu varsta de 3 ani copilul socializeaza in mod spontan cu ceilalti copii, chiar si fara 
prezenta adultilor, si poate initia un joc de grup. 

Inscrierea copilul la gradinita la varsta de 3 ani, il va ajuta sa devina independent si sa se obisnuiasca 
cu alti copii.  

Este normal ca in prime zile de gardinita sa planga si sa fie speriat. Aici, rolul educatoarei este foarte 
important. La inceput parintii pot chiar sa ramana cateva minute ca sa vada cum se acomodeaza copilul, 
insa, chiar daca face o criza de plans, nu este indicat sa se dea batuti asa usor si sa il ia acasa.  

Poate fi util si un proces gradual in care copilul sa fie lasat la gradinita in prima faza numai o ora pe 
zi si apoi sa se creasca succesiv perioada. 

Integrarea copilului la gradinita este primul pas al unei experiente educative care se va desfasura in 
afara contextului familial, este un proces de familiarizare cu alti interlocutori, atat adulti, cat si copii.  

Cum sa spuna “la revedere ” fara lacrimi? 
 - Exersarea.  
E bine ca parintele sa-l obisnuiasca pe copil treptat sa fie departe unul de altul si sa-i prezinte persoana 

si locurile noi. Daca se planifica lasarea copilului cu o ruda sau cu o bona noua, este bine ca persoana sa fie 
invitata in familie din timp pentru a petrece timp cu copilul in timp ce parintele este acasa. In cazul in care 
copilul va merge la cresa e bine ca parintele si copilul sa viziteze impreuna locul respectiv inainte de 
inceperea programului.  

- Calm si stabilitate.  
Crearea unui ritual de plecare in timpul caruia parintele spune lucruri placute, dragastoase si un “la 

revedere” ferm.  
Parintele trebuie sa fie calm si sa arate incredere in copil. Sa-l reasigure ca se va intoarce si sa-i 

explice cat timp va trece pana se va intoarce folosind concepte pe care copilul le intelege (cum ar fi dupa 
pranz), deoarece copilul inca nu intelege notiunea de timp. Sa-i acorde copilului toata atentia cand ii spune 
la revedere, si sa plece imediat dupa aceasta; daca parintele se va intoaorce din drum nu va face altceva 
decat sa inrautateasca lucrurile.. 
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!  
  

PROF. ING. EUGENIA VASILOAICA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRE S.AURELIAN” SLATINA-OLT  

 
 Nu cunoaștem dragostea unui părinte până când nu devenim și noi părinți.”  

(Henry Ward Beecher) 
 
 Un copil poate gestiona dificultățile cu succes sau transformările ce apar pe parcursul vieții, avându-

i ca „suport” pe părinții săi.Un copil la vârsta de șase-șapte ani deja are sentimente și știe cât de cât ce 
senzație îi provoacă orice sentiment. Însă ceea ce contează este că acest ciclu de senzații, sentimente și 
gânduri se transmit prin intermediul reacțiilor, impulsurilor sau acțiunilor. Și pentru a se putea descărca în 
cazul unei dezamăgiri în dragoste (vorbind despre un copil la vârsta adolescenței), are nevoie de părinții 
săi, de sprijinul lor, de cuvintele lor încurajatoare, pur și simplu de prezența lor. Revenind la ceea ce se 
numește competența parentală, trebuie adăugat faptul că sarcinile părinților nu sunt deloc ușoare. De aici și 
vorba „numai părinte să nu fii...”. 

A fi părinte este o „slujbă” foarte grea, deci nu te aștepta să fie totul perfect, așa cum crezi că va 
fi.Meseria de părinte este și frumoasă, dar și dificilă în același timp. O numim„meserie” pentru că, iată, este 
și aceasta o profesie. Obligația părinților nu se reduce doar la asigurarea bunurilor materiale care, într -
adevăr sunt necesare creșterii copilului, ci se 

întregește și cu direcția primilor săi pași în procesul de cunoaștere a lumii. Acesta îl ajută pe copil să-
și îmbogățească câmpul său perceptual și să-și însușească un anumit sistem de valori.Cel mai bun răspuns 
la întrebările: „Cum pot să devin sau să fiu un bun părinte? Cum să fac să fiu o mamă bună sau un tată 
devotat ”? este următorul: un bun părinte este acela care oferă copilului său, mai întâi de toate, afecțiune, 
care este cea mai importantă, părerea mea, înformarea personalității și apoi, cel care comunică cu copilul 
său în permanență, care poartă tot timpul un dialog cu el, care dă totul pentru a încerca să aibă o relație 
exemplară cu copilul său, o relație de prietenie, în primul rând. Din păcate, însă, în zilele noastre există 
foarte puțini astfel de părinți. Cei mai mulți își ocupă timpul muncind sau se preocupă de problemele 
profesionale și de cele gospodărești, petrecându-și din ce în ce mai puțin timp cu copilul său.Dar, chiar și 
acel puțin timp pe care îl are la dispoziție pentru a-l petrece cu copilul său, nu este prețuit destul și copilul, 
de cele mai multe ori simte asta.  

Dolean Ioan îi provoacă pe toți părinții să-și pună o întrebare și să-și răspundă singuri la ea și anume: 
„Ce am făcut pentru copilul meu?” (Dolean, 2002).Orice părinte trebuie să-și cunoască copilul destul de 
bine, astfel încât să fie la curent cu dorințele lui, cu obișnuințele lui, cu obiceiurile lui, cu modul lui de a 
trăi, etc. 

Ce poate face un părinte pentru a fi unul bun? Să facă tot posibilul să-i asigure copilului un adăpost, 
un acoperiș deasupra capului, mâncare adecvată, controale medicale atunci când semnalează o situație 
gravă la copil, să-l asculte la nevoie, folosind cuvinte sau expresii încurajatoare, să fie un bun exemplu 
pentru copil, pentru că acesta îl copiază de cele mai multe ori, să fie atent la etapele dezvoltării copilului 
pentru a nu avea așteptări prea mari sau prea scăzute de la el, să-l disciplineze în mod eficace, fără pedepse 
fizice, să petreacă regulat timp cu copilul, să-l ajute să facă față suișurilor și coborâșurilor vieții, spunându-
i că viața e frumoasă, deși ne mai încearcă câteodată, să-l învețe să își ceară iertare, să contribuie la nevoie, 
să coopereze, să rabde și să aibă considerație, milă pentru ceilalți, să-l încurajeze să pună întrebări și să își 
exprime disponibilitatea de a discuta despre absolut orice subiect, să-l încurajeze în ceea ce vrea să facă sau 
să devină, dar să-i accepte și limitele, să țină în permanență deschise canalele de comunicare, să încurajeze 
copilul să dea frâu liber sentimentelor și să îi respecte alegerile, să nu compare capacitățile propriului copil 
cu cele ale altor copii, ci să-i aprecieze unicitatea, să explice copilului pe înțelesul lui că tuturor ne este 
teamă de ceva anume, că mai simțim uneori și furie și durere, să fie încrezători în capacitatea copilului de 
a se descurca în situații noi, să-i arate valoarea unei fapte bune săvârșite față de semenii săi și nu numai, 
etc. Atunci când un părinte nu se simte capabil să-i ofere copilului său aceste lucruri, fiind lucruri de bază 
și este în lumea lui cu ale lui, lăsându-și copilul de izbeliște, este nevoie de intervenția unui specialist sau a 
unui terapeut. În astfel de cazuri, părinților li se sugerează să participe cu interes la diferite programe 
educațional-terapeutice (Mușu, Taflan, 1997). 
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 Relația dintre părinți și copii nu trebuie să fie distantă, de dușmănie sau de protocol, ci dimpotrivă, 
trebuie să fie una de prietenie, de camaraderie, așa cum am menționat și mai sus ( Bătrînu, 1980).De ce? 
Fiindcă copiii au nevoie de ajutor, de protecție și de siguranță.Întrebarea de bază este cine poate să le ofere 
toate acestea dacă nu părinții lor? Părinții au datoria să-i vegheze cu grijă, să le întindă mâna la fiecare 
treaptă care duce spre maturitate și să fie prezenți pe tot parcursul evoluției lor. 

Un alt aspect pe care aș dori să-l scot în evidențăeste greșeala pe care o fac cei mai mulți dintre părinți 
și anume, refuză să le acorde o șansă copiilor lor de a se afirma. Aceasta este una dintre cauzele principale 
pentru care se nasc, deseori, conflicte între părinți și copii și de unde ies „învingători” copiii, desigur, 
rămânând cu unele sechele periculoase pentru dezvoltarea lor ulterioară. Este important de știut că pentru 
a se forma caracterul unui copil, este necesar ca acesta să vadă pe drumul vieții sale o anumită rezistență și 
un anumit echilibru între slăbiciunea părinților și autoritatea acestora. Însă trebuie menționat faptul că 
slăbiciunea părinților poate încuraja și poate spori caprciile copilului, iar autoritatea lor exagerată poate 
zdrobi personalitatea sa. Așadar, un părinte trebuie să-i acorde copilului său șansa de a se afirma, de a se 
exprima, de a se manifesta, fiind ținut sub observare. Iar pentru a fi posibil acest lucru, Emilia Bătrînu 
precizează că adultului îi trebuie multă răbdare, multă stăpânire de sine și o permanentă dragoste 
trează(Bătrînu, 1980).  
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 IMPORTANȚA MEDIULUI FAMILIAL IN DEZVOLTAREA COPILULUI  
 

PROF. INV. PREȘC. VATAMANU MARINELA 
 
„Copilul ajunge pentru părinții săi, după educația care o capătă: răsplată sau pedeapsă.” 

 Jean Jacques Rousseau 
 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Preșcolaritatea este perioada marilor achiziții în dezvoltarea proceselor psihice complexe, primii pași 
în atonomiei, o mare sete de cunoaștere și descoperire a mediului înconjurător, a primilor pași în societate, 
iar mediul familial joacă cel mai important rol în dezvoltarea normală a copilului. 

Copilul evoluează, în primul rând, în funcție de ,,starea de spirit” din familial în care trăiește- mai 
tolerant sau mai sever, mai tandru sau mai aspru, mai calm sau plin de conflicte.Tot familia este cea care 
răspunde trebuințelor elementare ale copilului, este ,,cetatea care are rolul de a asigura apărarea copilului 
în fața unor ,,agresiuni” din afară, pregătind-ul pentru inegrarea în societate. Dar cel important element în 
dezvoltarea armonioasă a copilului o reprezintă calitatea legăturii dintre părinți, de aceea se spune că la 
scară redusă copilul constituie oglinda universului familial în care s-a dezvoltat. 

Deoarece, până la 6 ani copilul își petrece o mare parte din timp în creșe, grădinițe un rol important 
în formarea copilului îl au educatoarele, psihologii, care pot împleti în mod armonios avantajele educației 
preșcolarilor cu cele ale educării părinților.La vârsta preșcolară copilul are nevoie de libertateîn timpul 
jocului, de îndrumare competentă, de contact cu alți copii, dar în același timp, arenevoie în mod continuude 
dragoste părintească. Aceste două neesități pot fi satisfăcute într-o grădiniță care se ocupă atât de copii cât 
și de părinți. 

Așadar, parteneriatul familie- grădiniță este esențial în dezvoltarea armonioasă a copilului acesta 
puntâdu-se concretiza prin diverse modalități: 

- consultații cu părinții- sunt acele întâlniri stabilite de cadrele didactice, medicalesau de consilierul 
școlar și de părinți, de comun acord, în care se discută individual despre copil, despre situații 
specifice(probleme omportamentale, de sănătate, tehnici de lucru cu copiii cu CES, etc.); 

-vizite periodice la domiciliu- întărirea legăturii cu familia, cunoașterea particularităților acestora; 
-ateliere de lucru cu părinții- activități pe teme de interes pentru părinți ce au ca scop formarea și 

dezvoltarea competențelor parentale unde pot fi invitați trainer in educatie parentala; 
-participarea părinților la activitățile copiilor- ca simplu observator sau cu implicare activă( să 

citească o poveste copiilor, să supravegheze copiii în diferite ocazii: excursii, drumeții, loc de joacă) . 
Așadar, strânsa legătură dintre familie și grădiniță împletește în mod armonios educația preșcolarilor 

cu educarea părinților pentru ai forma în aşa fel încât să susţină sănătatea fizică şi psihică a copilului; pentru 
a-și îmbunătăși abilităţile de a comunica cu copiii, capacitătea lor de a sprijini autonomizarea copiilor prin 
disciplinarea pozitivă etc. 

 
Bibliografie: 
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 2.M.E.C.T-P.R.E.T.- Educație timpurie și specificul dezvoltării copilului preșcolar, București, 2008. 
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EDUCAȚIA ÎN PRIMII ȘAPTE ANI 
 

IULIANA VELEA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”EMIL ATANASIU” – GAROAFA 

 
 În primii ani de viață, educația copilului este atributul părintelui. Legătura dintre părinte și copil va 

determina felul în care se va comporta părintele cu propriul copil, iar personalitatea copilului va interacționa 
cu personalitatea părintelui. Copilul va avea un depozitar plin cu deprinderi și abilități corespunzătoare, 
doar dacă părintele va deveni conștient de tipul personalității proprii, pentru a-și putea dezvolta strategiile 
unui bun părinte. În acest mod se vor putea clarifica diferențele părinte-copil. 

 Părintele nu trebuie să urmeze modele consacrate de comportament ( ale propriilor părinți sau ale 
prietenilor), ci trebuie să-și înțeleagă propria personalitate. Motivațiile comportamentale ale copilului sunt 
diferite de cele ale părintelui. Părintele nu trebuie să fie dominator, pentru că își va descuraja copilul să fie 
el însuși. Comunicarea este cel mai mare atu al părintelui. Însă, felul în care comunică poate stabili sau nu 
o relație cu propriul copil. 

 Putem identifica conform teoriei enneagram, mai multe categorii de părinți. Părinții-moralizatori – 
comunică un mesaj bazat pe detalii, analiză și morală. Părinții-altruiști – scopul lor este de a descoperi 
nevoile copilului și de a prevedea consecințele acțiunilor sale. Părinții-organizatori vor putea să lucreze cu 
copilul și să creeze un program zilnic, care va putea reduce stresul. Părinții-visători vor să stabilească o 
legătură spirituală cu copilul și să găsească împreună o soluție potrivită. Ei vor să-și facă copilul fericit. 
Părinții-observatori se concentrează asupra ansamblului, îi dau explicații copilului și încearcă să judece 
obiectiv și în perspectivă. Părinții-investigatori creează o structură mintală și merg până la absurd cu 
întrebări și scenarii pentru cazuri probabile, până când fiul lor are o bază solidă și logică pentru a înțelege 
situația. Părinții-comici preferă un stil mai relaxat și taie frunză la câini împreună cu copilul lor. Le plac 
glumele și oferă concluzii deschise și opțiuni multiple, iar copilul poate să decidă în privința consecințelor, 
pe care le preferă. Părinții-protectori preiau conducerea într-un mod protector: țipă la copil, dar se bat cu 
oricine pentru el. Părinții-pacificatori evită conflictele. Tind să amâne discuția despre o anumită situație, 
după care măresc parametrii problemei, pentru a lua din intensitatea și potențialul confruntării. Ei lărgesc 
limitele, pentru a putea include toate punctele de vedere. 

 În momentul în care părintele și-a înțeles propriul tipar motivațional și și-a cultivat un simț al 
cunoașterii de sine, va ști să deosebească tiparele comportamentale ale celor din jurul său (evident ale 
copilului). Cunoașterea de sine îi va permite să dea un pas mai în spate, să judece cu obiectivitate și să 
găsească modalități de a răspunde și de a oferi un sprijin solid copilului său. În momentul în care părintele 
își cultivă conștiința de sine, își va îmbunătăți înțelepciunea de a fi părinte. Educația celor șapte ani de acasă 
ține de capacitatea de a fi părinte bun. 
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SIMPOZION NATIONAL: 
„CEI SAPTE ANI DE ACASA!” 

 
PROF. CRISTINA-ELENA VELESCU 

 
 Copilul, imediat după naştere, începe să crească şi să progreseze. Modificările corporale cantitative 

realizate de creştere nu pot fi considerate ca un progres real decât în cazul în care această creştere se asociază 
cu transformarea treptată a calităţilor psihice ale copilului prin îmbunătăţirea lor. Între creşterea corporală 
şi dezvoltarea psihică trebuie să existe o armonie perfectă. Perturbările în evoluţie conduc la situaţii 
deficitare dintre cele mai variate, unele din ele lăsând amprente pe toată viaţa. Nu se poate vorbi de un copil 
în perioada preşcolară că nu are bune maniere. Se spune de unii oameni că sunt lipsiţi de “cei şapte ani de 
acasă”. În cazurile acestea este vorba de o lipsă a modificărilor calitative psihice care trebuiau să urmeze 
armonios modificările cantitative ale creşterii. Dar forma şi fondul calitativ nu se stabilesc definitiv şi 
irevocabil doar în primii şapte ani de viaţă. În tot timpul copilăriei şi adolescenţei educaţia poate modifica 
trăsăturile negative ale copilului. 

 Prin lipsa celor şapte ani de acasă, oamenii etichetează pe aceia care se prezintă într-o formă 
nemodelată, aprecierile făcându-se asupra formei şi asupra fondului omenesc. În această categorie sunt 
introduşi cei neglijenţi în îmbrăcăminte, cei lipsiţi de atitudini politicoase, cei ce nu ştiu să se comporte 
adecvat la masă, adică cei stângaci sau dezordonaţi în obiceiuri. 

În cazurile acestea aprecierea este oarecum greşită şi pur formală. În realitate trebuie consideraţi ca 
“lipsiţi de cei şapte ani de acasă” cei care în copilărie nu au progresat din punct de vedere psihic sau al 
comportării normale în viaţă, fără a constitui totuşi cazuri patologice. Educaţia trebuie să urmărească, pe 
lângă obiective, să facă din fiecare copil un adolescent politicos. Manierele bune sunt obţinute de copii în 
contactul zilnic cu membrii familiei. Ei imită ceea ce văd şi aud. Nu se poate cere copiilor altă comportare 
decât cea observată la părinţii lor. Străduinţa de a face din copii nişte animale bine dresate nu este prea 
fericită. Utilizarea formelor de politeţe este strâns legată de obiceiurile părinţilor. Este o greşeală ca un tată 
să oblige copiii să spună după masă “Mulţumesc!” fără ca el la rândul lui să constituie un exemplu în acest 
sens. 

 Obligaţia bunelor maniere la copii nu trebuie să fie legată de observaţii aspre sau să fie o consecinţă 
a unor discuţii sau rugăminţi repetate. Copilul va mânca corect dacă va vedea şi la părinţi supunere faţă de 
aceste reguli. Va veni regulat la masă la ora fixă, dacă va vedea şi la părinţi supunere faţă de asemenea 
reguli. Copilul nu trebuie bruscat, căci forţarea aduce după ea încăpăţânarea negativistă. Dacă un copil nu 
vine la masă sau nu mănâncă la fel cu toată lumea, pedeapsa psihică dă rezultate mai bune ca cea brutală. 
“Nu vrei să mănânci cu toată lumea! ... Mâine vei mânca singur”. Şi dispoziţia nu trebuie modificată. Există 
în multe familii obiceiul ca un copil să fie depărtat de contactul cu oameni străini. Dacă sosesc musafiri 
copiii sunt invitaţi să treacă în altă cameră. A lua regulat această măsură este o greşeală. Un copil, prin 
contactul cu lumea exterioară constată că există şi alte firi şi diverse obiceiuri. 

Părintele poate să aprobe sau să dezaprobe, după plecarea musafirilor, în faţa copiilor gesturile sau 
cele spuse de invitaţi, dar acest obicei nu este prea politicos. Copilul va lua notă de spusele celor mari şi va 
completa interesul lui pentru cunoaşterea lumii. Trebuie să exist un acord între desfăşurarea armonioasă a 
vieţii de familie şi obiectivele trăirii sociale. 

 Un om certat cu bunele maniere suportă consecinţele neîndemânării sale în mişcări şi cele ale 
aspectului dezagreabil cu care se prezintă între oameni. Bunele maniere trebuie să fie compuse din atitudini 
care se iau în mod automat şi nu prin raţiune. Ele trebuie să aibă ca bază politeţea, delicateţea, tactul, 
bunătatea. Desigur că se vor întreba mulţi: “Cum trebuie să se comporte părinţii ca un copil să capete cei 
şapte ani de acasă?”. În mod normal, psihicul unui copil este influenţat de condiţiile lui de viaţă şi de 
educaţia primită în casa părintească. Acest psihic este dependent de dezvoltarea sistemului nervos central. 
Educaţia trebuie să ducă la obţinerea treptată a dezvoltării inhibiţiei corticale, adică la reţinerea unor 
manifestări negative. 

 După vârsta de 3 ani copiii încep să aibă o activitate nervoasă mai activă şi pot fi influenţaţi de 
procesul educaţiei şi al instruirii primite de la părinţi în casă. Nu orice cunoştinţă sau sfat primit devine 
pentru copil convingătoare şi îndemn la o comportare pozitivă. Personalitatea lui începe să se manifeste de 
la vârsta denumită preşcolară. Exemplele bune din viaţa familială vor influenţa în mare măsură comportarea 
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lui psihică. Educaţia copilului trebuie să fie astfel orientată, încât el, însuşindu-şi modurile de acţiune ale 
părinţilor, să se călăuzească după ele în practică. Au loc important în educarea copilului până la 10 ani au 
jocurile şi jucările. 

 O fetiţă are o păpuşă. Părinţii trebuie să vegheze ca fata să o întreţină în condiţii bune, să o 
îngrijească. Nu trebuie să se admită stricarea jucăriilor. Ruperea şi murdărirea lor sunt atitudini care pot 
obişnui copilul cu dezordinea şi lipsa de igienă. În jocurile colective, părinţii nu trebuie să admită certurile, 
purtarea nedisciplinată şi expresiile urâte între copii. Trebuie să se favorizeze jocurile în care copilul poate 
avea un rol civilizat. Copiii se pot juca de-a spitalul, în care medicul dă “Bună ziua!”, spune vorbe blânde 
şi încurajează pe bolnavi. Se pot juca de-a şcoala, în care profesorul salută copii şi spune “Mulţumesc” 
după fiecare răspuns. În jocuri cu obiecte din viaţă, copii trebuie să joace roluri de oameni a căror purtări 
sunt demne de imitat. În scop educativ, părinţii pot da copiilor diverse însărcinări casnice. Ei pot fi 
însărcinaţi cu procurarea de alimente casnice, în care caz nu se vor permite nereguli sau minciuni în mânuire 
a banilor. O sarcină precisă şi bine organizată place copiilor şi are valoare educativă. Se va dezvolta la ei 
sentimentul datoriei, grija pentru înlăturarea greutăţilor casnice, obligaţia de a vorbi frumos cu alţi oameni. 
Dacă dirijările bune sunt fructuoase, din păcate există şi exemple proaste de care trebuie feriţi copiii. 
Ambianţa familială influenţează temperamentul copilului. Dacă în casă este bună înţelegere şi veselie, 
temperamentul copilului va lua un aspect calm şi de bună dispoziţie. Cu cât copilul este mai mic, cu atât 
este mai influenţat de mamă. 

 După 5 ani, tatăl trebuie prin autoritatea lui, să intervină mai activ, copilul înregistrează în mod 
subconştient toate stările lor sufleteşti. Părinţii nu trebuie să se lamenteze şi să prezinte în culori negre 
greutăţile vieţii. 

 Dacă un copil aude pe unul din părinţi cântând, prin imitare va încerca şi el să fredoneze. Pentru 
formarea “celor şapte ani de acasă” exemplele sunt mai folositoare decât discursurile sterile. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

ED. VELICEA MARIA MAGDALENA 
GRUPA MARE –URSULETII 

 
Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 
Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ. 

 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 
importante de educație și instrucție. 

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse. 
 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 
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 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 Un proverb spune :,, O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 
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 EDUCAȚIA ÎN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR, VELICU MIHAELA 
 SCOALA GIMNAZIALA PECENEAGA 

 JUD: TULCEA 
 
De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru ca are o influență deosebită asupra 

copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunostințe despre obiceiuri comportamentale, stil de 
viață, societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate in viața lor, decât de la profesori sau 
necunoscuți. De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de 
vedere intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care, de cele mai multe ori, asigură hrana și 
celelalte elemente necesare copiilor: hainuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să 
înțeleagă că au datoria să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei. 

Mai mult decât atât, părintii au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, 
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile scolilor.Familia este cea care 
răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de 
adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 
cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde însă de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu 
care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. 
Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre 
învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod 
pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi 
de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face 
ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. 

Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni 
mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei, 
precum și prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduită oferite de parinți pe care copiii 
le preiau prin imitație și învățare-precum si climatul socio-afectiv în care se exercită influențele 
educaționale (“cei șapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra 
copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu 
diferite norme și valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel 
în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare masură dezvoltarea personalității, 
precum si rezultatele școlare a le copiilor, comportamentul lor socio-moral. 

 Comportamentele educaționale ale părinților, chiar dacă sunt bine intenționate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecvării lor, a particularităților de vârstă și individuale, la situații 
concrete de acțiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor. 

În condițiile social-economice actuale, se manifestă două tendințe contradictorii: parinții sunt 
ingrijorați de viitorul copiilor lor, dar în același timp nu mai au timp și răbdare să acorde atenție problemelor 
acestora. Relația lor cu școala este ignorată sau evitată, acțiunile educative ale celor două instituții 
exercitându-se oarecum paralel. 

Este sarcina școlii, a personalului didactic, să identifice situațiile problematice din familiile copiilor, 
să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în favoarea elevului și mai ales să conștientizeze 
faptul că relația de colaborare scoală-familie este determinantă în obținerea performanțelor școlare. 
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Școala are un rol important în educația copiilor, însă cel mai mult contează lecțiile primite în familie. 
Aşa cum parinții aleg să își crească şi să își educe copiii, aşa cum ei se comportă, aşa vor trăi şi se vor 
manifesta și aceștia pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care îl creează.  
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EDUCATIA IN FAMILIE – CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

VELICU NICULINA, PROF. INV. PRESCOLAR 
 
Cei sapte ani de acasa inseamna a ne comporta respectuos, cu buna cuviinta tot timpul, in orice 

situatie, cu toti cei din jurul nostru. Primele reguli de comportare si buna-cuviita se invata de la parinti si 
bunici. Apoi, de la doamna educatoare, de la doamna invatatoare si de la toti profesorii. 

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni 
dirijate mai mult sau mai putin, fie direct, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei, precum 
si prin climatul psihosocial existent in familie. 

Modelele de conduita oferite de parinti, pe care copiii le preiau prin imitatie si invatare, precum si 
climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale (cei sapte ani de acasa), costituie primul 
model social cu o influenta hotaritoare asupra copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a 
modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si valori sociale. 

Strategiile educative la care se face apel in familie, mai mult sau mai putin costientizate, determina 
dezvoltarea personalitatii in mare masura, precum si rezultatele scolare dar si comportamentul lor 
sociomoral. 

Strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine intentionate, daca au avut efecte 
pozitive in unele cazuri, nu duc intotdeauna la optimul educational, care sa favorizeze dezvoltarea 
personalitatii. 

Unii parinti inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale specialistilor in 
domeniul muncii educative, altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor educative utilizate, 
sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt deficitare. Acestia 
considera nereusitele educationale, comportamentele neadecvate, ca fiind determinate de factori straini, 
necunoscuti familiei. 

Parintii sunt ingrijorati de viitorul copiilor dar nu mai au timp sau mai bine zis nu mai acorda timp 
necesar acestora, nu mai dau dovada de rabdare, nu mai acorda atentie problemelor copiilor, nu mai dau 
importanta educatiei celor ,,sapte ani de acasa,, . 

Relatia parintilor cu gradinita este evitata si ignorata, actiunile educative ale celor doua institutii, 
gradinita-familie, sunt oarecum paralele. De aici rezulta o sarcina si mai grea a gradinitei de a suplini in 
mare parte si educatia din familie. 

La acest moment putem vorbi de ,,cei doi ani de acasa,, si atat. Sa raspunda gradinita, scoala s.a.m.d.. 
TRIST, dar ADEVARAT! 
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 EDUCAȚIA COPILULUI ÎN FAMILIE 
  

VENCZEL FLORINA SIMONA 
 
 Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere intelectual, cât și 

fizic, moral si estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și celelalte elemente necesare 
copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că au datoria să 
împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei. Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma 
copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea si simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe 
băncile școlilor. 

De ce este importantă familia in educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor, 
care dobândesc mult mai repede și mai usor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, 
societate si natură de la persoanele apropiate, cu autoritate in viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți. 

 Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror parinți lucrează de dimineața până seara 
și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.  

În concluzie, dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, 
școlari, comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase. 

 Așadar cei 7 ani de acasa înseamnă multe reguli de bun simț, igienă, respect, pe care un copil trebuie 
să le învețe de la părinți, până să meargă la școală., dar care desigur ca parinți le tot repetăm până se fac 
mari.....: 

1.să asculți pe cineva când îți vorbește ; 
2. să nu vorbești cu gura plină ; 
3. să te speli pe mâini după ce ai fost la toaletă ...sau când vii de undeva ; 
4. să spui adevărul ; 
5. să nu fii agresiv ; 
6. să dai bună ziua / la revedere ...să salute ; 
7.să îți asumi responsabilitatea pentru tot ceea ce faci ; 
8.să respecți pe cei din jur ; 
9. să nu scuipi pe stradă,  
10. să nu vorbești urât ; 
11. să nu te întinzi pe masă când mănânci ; 
12. să nu te urci cu picioarele încălțate în pat ; 
13.să respecți proprietatea personală și a celorlalți (să nu strici/distrugi) ; 
14.să spui mulțumesc ; 
15. să te speli pe dinți seara/dimineața ; 
16. să nu te scobești în dinți /ori alte părți... când vorbești cu cineva/public...... 
Acestea fiind câteva din regulile pe care un copil ar trebui să le deprindă în primii săi ani de viață în 

sânul familiei . 
Comportamentele educaționale ale părinților, chiar dacă sunt bine intenționate, pot avea efecte 

negative asupra copiilor, din cauza neadecvării lor, a particularităților de vârstă și individuale, la situații 
concrete de actiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor, etc. 

Severitatea exagerată – manifestată prin interdicții, prin brutalitate și prin privațiuni de tot felul – își 
va lăsa amprenta asupra personalității în formare a copilului. Astfel de părinți impun un regim de viață și, 
în special de învățătură, peste limitele de toleranță psihologică și psihofiziologică specifică vârstei. Ei 
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activități recreative, la jocurile specifice 
vârstei și utilizează frecvent pedepse care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. În afara 
programului școlar, copiii sunt puși adeseori să învețe mai multe limbi străine, să desfășoare activități 
artistico-plastice, sportive, etc, chiar dacă nu au aptitudini în acest domeniu . 

Afirmând ”facem totul ca să scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie să facă ceea ce eu nu am 
facut pentru ca nu am avut condițiile necesare ”, părinții trebuie să înțeleagă că dincolo de intenția bună, 
maniera concretă în care procedează, poate să conducă la rezultate contrare celor scontate. 
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La rândul lor, părinții superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot 
constitui piedici în formarea si dezvoltarea personalității copilului. Acești părinți consideră că școala, viața 
în general, are o serie de cerințe care depășesc posibilitățile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligență 
rară”, fie neajutorați, plăpânzi, fragili, și de aceea trebuie menajați. 

În condițiile social-economice actuale, se manifestă două tendințe contradictorii: părinții sunt 
îngrijorați de viitorul copiilor lor, dar în acelasi timp nu mai au timp și rabdare să acorde atenție problemelor 
acestora. Relația lor cu școala este ignorată sau evitată, acțiunile educative ale celor doua instituții 
exercitându-se oarecum paralel. 

Este o sarcina a școlii, a personalului didactic, să identifice situațiile problematice din familiile 
copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în favoarea elevului și mai ales să 
conștientizeze faptul ca relația de colaborare școală - familie este determinantă în obținerea performanțelor 
școlare. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PREŞC.: VĂDUVA ANA GEORGIANA 
GRADINIȚA “DUMBRAVA MINUNILOR”, SECTOR 6, BUCUREȘTI 

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

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec 
din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc 
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere 
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o 
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul 
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există 
coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare 
între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de 
suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în 
care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este 
exclusiv a grădiniţei. 

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa 
mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” 
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. 
Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta 
nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că 
ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite 
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte 
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. 

Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea 
în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate. Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - 
deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, 
sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative - bune maniere şi comportament - limbaj corect 
transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu 
ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria 
de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în 
realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în realizarea unei sarcini - alegerea motivelor 
şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile 
pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse 
sarcini, etc.., altele influenţează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi 
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pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va 
fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim 
ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. 
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor 
mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor 
asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi 
necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria 
e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală 
şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
EDIȚIA 2020 

 
EDUCATOARE: VALEANU GABRIELA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7, SATU MARE 
 
 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educație și instrucție. Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare 
și precise. 

 Mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se dezvoltă şi se formează 
pentru viaţă, este familia. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul 
social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei 
şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

 Cei șapte ani de acasă preced perioada școlarității. Astfel, părinții alături de grădiniță, contribuie la 
formarea și dezvoltarea copilului în vederea integrării lui optime în școală. 

Această perioadă este considerată “culmea achizițiilor”, una din perioadele de intensă dezvoltare 
psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire 
a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, de formare de priceperi și deprinderii, dar poate cele mai 
importante sunt formarea profilului moral și socializarea. 

Se numesc “cei șapte ani de acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. Din acest motiv, părinții trebuie 
să aibă un comportament adecvat, deoarece educația în această perioadă se face în principal prin puterea 
exemplului. Pentru orice copil, familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea 
şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică. Aici se conturează 
concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. Dacă cei trei ani sunt petrecuți doar în familie, următorii patru, 
și mai nou trei, sunt petrecuți în paralel, la grădiniță și acasă. Activitatea educativă din grădiniță este 
importantă pentru socializarea copiilor, este prima ieșire a acestora din ”cuibul părintesc. Foarte important 
este ca părinții să se informeze asupra regulilor introduse în grădiniță, pentru a putea fi introduse și 
respectate și acasă, și astfel, activitatea didactică să nu se desfășoare într-o singură direcție. Lipsa de 
informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în 
familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, 
poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându că 
este ”prea mic” sau că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există 
echilibrul necesar, trebuie să se informeze periodic, ce activităţi se desfășoară la grădiniţă. Acasă, ei vor 
desfășura activităţi similare, prin care copilul va exersa ceea ce a învăţat la grădiniţă, dar în contexte diferite 
ale vieţii cotidiene. Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care le-a realizat la 
grădiniţă şi pe care educatoarea le-a afişat pe panoul de la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce 
activităţi a desfăşurat copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste 
discuţii îl vor ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt lucrurile pe care trebuie să le 
exerseze. Este important ca discuţiile să fie destinse, să ia forma unor dialoguri deschise, deoarece critica 
asupra copilului nu face decât să îl determine să fie şi mai nesigur pe sine. Pentru a-i putea înţelege, este 
nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. Ar fi bine ca părinţii să stimuleze 
copilul să vorbească despre ceea ce îl interesează, fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se 
întâmplă ca la întrebarea: „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie: „Bine!”, după care să 
refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, 
părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se 
copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Nici 
discuțiile comparative cu alți copii nu sunt de bun augur, copilul simțindu-se în inferioritate. 

Grădinița și educatoarea în principal, este cea care trebuie să gestioneze primele contacte sociale ale 
copilului, să desfășoare jocuri, în principal jocuri de imitare a realității, să introducă reguli, etc. Dezvoltarea 
armonioasă a copilului se poate realize doar prin contopirea celor două lumi: un asigură, binecunoscută și 
pritectoare de acasă și una necunoscută, unde copilul nu mai este singur în mijlocul mai multor adulți de la 
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grădiniță. Sarcina de educare a copilului nu este plasată de la părinte la educator, ci are loc o întrepătrundere 
a celor două lumi iar educația părinților este completată de cea a educatoarei.  

În concluzie, în triada copil-părinte-educator se află cei trei factori importanți care contribuie la 
formarea celor șapte ani de-acasă, ani care își vor pune amprenta asupra întregii vieți a copilului sau a 
adultului de mai apoi. 

 
”Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților” 
Valeria Mahok 
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„Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva 

că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe 
cei din jurul său.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

Urmărind integrarea omului în societate, educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea 
personalității care va permite fiecărui om să asimileze în mod creator realizările sociale. 

 Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului.Asadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile 
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. 
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre 
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare 
spre bine sau spre rău.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
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sănătos. 
Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 

ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Primele deprinderi de formare a personalității copilului în familie constituie suportul dezvoltării 
ulterioare. Totodată, în familie se dobândesc primele experiențe de cunoaștere și experiențe de viață. 
Familia este prima care contribuie la însușirea limbajului, la formarea deprinderilor de comportament, 
elemente esențiale pentru parcursul educativ al copilului din grădiniță. Climatul psihosocial, relațiile 
intrafamiliale, nivelul cultural al familiei sau nivelul socioeconomic reprezintă factori determinanți în 
dezvoltarea psihofizică a copilului. La grădiniță, copilul vine cu un bagaj bine definit pe care va construi 
mai departe și va adăuga alte și alte lucruri. Astfel, familia este un real suport al grădiniței. 

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin 
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în 
personalități armonios dezvoltatea, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și 
potențial creator.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi. 

Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur. 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: VANA CAMELIA CRINA 
 
MOTTO: ,,Educați copilul în așa fel încât să poți privi cu seninătate, cu siguranță și fără teamă în 

ochii adultului de mâine”(J.Walberg). 
,,Educația copiilor trebuie începută de la cea mai fragedă vârstă, adică în familie. Știm cu toții cât de 

repede încolțește în pământ o sămânță. Cauzele care îi înlesnesc evoluția încep să-și exercite de îndată 
influența. Căldura, umiditatea solului trezesc la viață mlădița încolțită, iar aceasta se arată la lumină. La fel 
se întâmplă și cu un copil, care este și el un fel de grăunte ce urmează să crească treptat. Evoluția copilului 
este foarte importantă, educația având o dublă misiune de a cultiva binele și a stârpi răul, educația trebuie 
să înceapă de la vârstă fragedă, cei 7 ani de acasă punându-și amprenta asupra copilului”. 

Între factorii educației, familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în 
ordinea firească a lucrurilor, educația începe din familie unde se formează “ceea ce este mai valoros pe 
lume – omul de caracter”, după cum afirma Loisel. 

„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 
vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă 
frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu 
să deţină rolul principal. 

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de copil până la șapte ani, fiind 
determinantă pentru viitorul acestuia, fiind, în primul rând, cadrul existentei biofizice al dezvoltarii 
copilului. 

Copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și 
“școala primilor ani ” în care se pun bazele viitorului, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, 
ca persoană cu statut social. În familie copilul trebuie crescut cu iubire, înțelegere între părinți, respect, să 
li se pună bazele unui comportament adecvat.  

Modelul părinților este extrem de important pentru copii deoarece aceștia imită încă de mici tot ce 
văd, iar copii îi iau de exemplu pe părinții lor, aceștia fiind primele persoane cu care copilul intră în contact 
încă din prima zi de viață. Așadar cei șapte ani de acasă reprezintă bazele formării personalității copiilor, 
educația primită acasă este esențială pentru copil, la grădiniță și în alte medii educaționale se continuă, se 
confirmă și se consolidează normele deja deprinse din familie. 

De felul în care ne creştem şi educăm urmaşii depinde lumea de mâine. Poate fi o lume a progresului, 
a concordiei sau o lume măcinată de conflicte, de ură şi distrugeri. Trăim într-un prezent în care grija pentru 
educaţie şi pentru copii este o soluţie a polarizării eforturilor şi un prilej de conlucrare la nivel naţional şi 
internaţional. 

Eu când spun ,,cei șapte ani de acasă” mă gândesc la educația pe care un copil o primește în familie, 
de la părinți, la formarea personalității și a comportamentului acestuia până la vârsta de șapte ani. Când 
spun ,,cei șapte ani de acasă” mă gândesc la un copil care are bunele maniere, care știe să salute, știe 
cuvintele magice: te rog, îți mulțumesc.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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CEI 7 ANI DE-ACASĂ  
-BUNELE MANIERE- 

 
PROF. VARGA EMILIA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 “ALLEGRIA”, ORADEA  
 
Cei 7 ani de-acasă (bunele maniere) 
 
„Te rog”; „Mulțumesc”; „Iartă-mă”; „Te iubesc”; „Aș putea să…”; „Mi-aș dori să…” 
Aceste cuvinte reprezintă doar o mică parte din ceea ce un copil trebuie să învețe în primii ani 

de viață. Pe lângă aceste cuvinte are nevoie de un exemplu bun de comportament în diverse momente, 
precum: la masă, într-o conversație ori în societate. Lecțiile de bune maniere vor fi benefice pentru 
viitorul fiecărui copil. Însă, toate aceste îndrumări vor necesita o mare atenție și răbdare, în așa fel 
încât să înțeleagă adevărata importanță a regulilor de bază în educație. Oferă-i dreptul la replică pentru 
a evita sentimentul că ceea ce are de împărtășit este ceva nesemnificativ. 

Copilul tău se uită la tine pentru a afla cum să se comporte în societate, tu eşti modelul lui, aşa ca 
foloseşte propriul tău comportament pentru a-l ghida - de multe ori este mai important ceea ce vede la tine 
decât ceea ce îi spui. Oferă-i copilului un exemplu de comportament folosind conduita ta ca model! 

Copilul face ce faci tu: 
Dacă doreşti să spună copilul tău "te rog" atunci foloseşte cuvântul cât mai des în exprimările tale, 

iar dacă nu doreşti că acesta să vorbească rastit şi să ridice vocea, încearca să vorbeşti pe un ton cât mai 
normal fără a ridica vocea. 

Arată-i copilului tău ce simti: 
Spune-i sincer cum te afecteaza comportamentul lui, acest lucru îl va face să simtă şi el acelaş lucru, 

ca intr-o oglindă. Acest lucru se numeşte empatie. Pe la vârsta de 3 ani copilul arată reală empatie, aşa că 
ar fi bine să spui, "Mă supăr pentru că este prea multă gălăgie. Nu pot vorbi la telefon." Când incepi 
propozitia cu "eu", îi dai copilului şansa să vadă lucrurile din perspectiva ta. 

Recunoaşte-i bunul comportament: 
Acest lucru înseamnă că atunci când copilul tău se comportă cum ai vrea tu, poţi să-i recunoşti 

meritele. De exemplu: "Te joci aşa frumos, îmi place ca ţii toate jucăriile pe masă." Acest lucru funcţionează 
mai bine decât să-l cerţi când acestea vor ajunge pe jos. 

Coboară-te la nivelul copilului tău: 
Să te apleci sau să îngenunchezi când vorbeşti cu copilul tău duce la o comunicare mai bună deoarece 

are impresia că poţi să simţi sau să gândeşti că şi ei, de asemenea pot să se concentreze mai bine pe ceea ce 
îi spui sau îi ceri. Dacă faci acest gest eşti mai aproape de copilul tău şi ăi vei capta atenţia mai uşor. 

"Te-am auzit!": 
Ascultarea activă reprezintă un alt mod de a-l ajuta pe copilul tău să facă faţa emoăiilor lui, deoarece 

are tendinţa să devină frustrat, în special dacă nu se poate exprima destul de bine verbal. Cand îi repeţi ceea 
ce crezi că simte, acest lucru îl ajută să nu fie tensionat, îl face să se simtă respectat şi confortabil, evitând 
potenţialele răbufniri temperamentale. 

Pastrează promisiunile: 
Când respecţi promisiunile, bune sau rele, copilul tău învaţă să aibă încredere şi să te respecte. Deci, 

atunci când promiţi că mergi cu el la o plimbare după ce aceşta işi strănge jucăriile, asigură-te că ai pantofii 
la îndemână, dacă spui că părăseşti biblioteca dacă nu se opreşte din fugă, fii pregatita să pleci imediat, nu 
este nevoie să amâni astfel de decizii - cu cât aplici mai repede ceea ce spui cu atât este mai bine. Aceste 
lucruri îl fac pe copilul tău să se simtă în siguranţă, deoarece creezi un mediu coerent şi previzibil. 

Redu tentaţiile: 
Copiilor le este greu să-şi amintească să nu pună mâna pe ce nu trebuie, de exemplu ochelarii tăi par 

foarte interesanţi să se joace cu ei. Redu şansa de a avea la îndemână lucrurile cu care nu au voie să se 
joace, sau cele costisitoare, punându-le astfel încât să nu fie la îndemână. 

Gândeşte-te logic: 
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Înainte de a te implica în orice face copilul tău – spunând "nu" sau "stop" – întreabă-te dacă merită 
cu adevărat. Prin păstrarea unor instrucţiuni, solicitări şi a comentariilor negative la un nivel minim, vei 
crea cât mai puţine confilcte sau sentimente rele cu putinţă. Regulile sunt importante, dar foloseşte-le doar 
atunci când este nevoie. 

Câştigul: fii puternic: 
Copii nu vor să fie enervanţi, prin acordarea unor premii doar pentru a se comporta urât nu faci decât 

să îi faci să ceară mai mult folosind aceeaşi metodă. "Nu" înseamnă "nu" şi nu “poate”, incearcă să spui 
asta doar dacă vorbeşti serios, deoarece dacă spui "nu" copilului şi apoi cedezi, el va înţelege că poate obţine 
ce vrea printr-un comportament urât. 

Păstrează lucrurile simple şi positive: 
Dacă poţi da instrucţiuni simple în termini simpli, copilul tău va ştie ce aştepţi de la el: "Te rog ţine-

mă de mână când trecem strada." Spunând lucrurile într-un mod pozitiv, copilul va învăţa să gândească 
într-o direcţie bună, de exemplu: "Te rog închide poarta" este mai bine să spui decât "Nu lăsa poarta 
deschisă." 

Responsabilitate şi consecinţe: 
Pe masură ce copiii cresc poţi să le dai mai multă responsabilitate în legătura cu comportamentul lor, 

de asemenea să suporte consecinţe pentru comportamentul lor. Nu trebuie să fii omul rău tot timpul, de 
exemplu: dacă copilul tău a uitat să-şi pună pachetul cu mâncare în ghiozdan, nu va mânca la prânz şi va fi 
flămând, va învăţa din acest lucru. De multe ori faci prea multe pentru copilul tău şi nu îi laşi să înveţe 
singur din greşeli. De multe ori va fi nevoie să dai pedepse pentru un comportament inacceptabil, dar înainte 
trebuie să-i explici înainte ce consecinţe va avea un anumit comportament sau o anumită faptă. 

Spune o data şi aplică: 
Este surprinzător cât de mult ascultă copilul deşi nu are maturitatea necesară. Săcăiala şi critica este 

plictisitoare şi nu funcţionează, de acceea in aceste situaţii copilul nu te va asculta şi pentru tine acest lucru 
va fi supărător. În astfel de situaţii spune-i că-i acorzi o ultimă şansă să coopereze, amintindu-i consecinţele 
pentru lipsa de cooperare şi apoi începe să numeri până la trei. 

Fă-ţi copilul să se simtă important: 
Copiilor le place să poata contribui la anumite lucruri in casă, poţi face acest lucru dându-i anumite 

treburi simple pe care le poate face singur pentru a ajuta în casă. Acest lucru îl va face să se simtă important 
deoarece poate să ajute. Chiar dacă prima dată nu a făcut treaba pe care i-ai dat-o perfect, cu timpul va 
reuşi. Acest lucru îl va face responsabil şi îi va ridica moralul şi te va ajuta şi pe tine. 

Pregăteşte-te pentru situaţii dificile: 
Sunt momente în care având grija de copil şi făcând lucrurile pe care trebuie să le faci în casă apar 

dificultăţi, poţi să le eviţi dacă iţi faci un plan luând în considerare nevoile copilului. Spune-i de ce trebuie 
să te ajute la anumite treburi şi spune-i înainte cu 5 minute ce activitate urmează să faceţi, acest lucru îl va 
pregăti pentru ceea ce vrei să facă. 

Menţine-ţi simţul umorului: 
Un alt mod de a evita posibilele conflicte şi tensiuni este folosirea umorului. Poţi să pretinzi că eşti 

un monstru sau să faci zgomote de animale, dar razând de ceea ce face copilul tău nu ajută. Copilul se simte 
rănit de acest lucru. Umorul care va face pe amândoi să râdeţi este cel mai bun. 
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FAMILIA – PRIMUL EDUCATOR AL COPILULUI 
 

MANUELA VARGA 
ŞCOALA GIMNAZIALA “SIMION BARNUTIU” ZALAU, JUD. SALAJ 

 
Familia reprezintă cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada 

copilăriei mici. Încă din primii ani ai dezvoltării copilului, familia s-a dovedit esenţială pentru dezvoltarea 
psihică a copilului şi este o sursă primară de dragoste şi afecţiune. Aceasta trebuie să împlinească aproape 
toate nevoile de creştere şi dezvoltare, atât fiziologice, cât şi psihologice ale copilului, nevoi care 
condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare. În cadrul familiei, copiii 
câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante de ordin psihomotor, cognitiv şi afectiv, motiv pentru 
care evaluarea contribuţiei sau influenţei familiei în dezvoltarea copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi 
sociali, este dificil de realizat. Astfel, familia este cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se comporte în 
viaţă şi în societate. 

Putem spune că funcţia educativă a familiei durează toată viaţa, căci şi atunci când copiii au ajuns 
adulţi şi au întemeiat o familie, părinţii îi consideră tot copiii lor şi le oferă sprijinul lor necondiţionat. 
Alterarea (abandonarea sau diminuarea) funcţiei educative constituie principala cauză, a apariţiei şi 
amplificării delincvenţei săvârşite de copii şi tineri. Este important ca familia să-şi îndeplinească în mod 
corespunzător funcţiile. Astfel, este necesar ca, părinţii şi managerii familiei (soţul şi soţia), să-si creeze un 
statut de parteneri egali, manifestându-se în interacţiune, cu drepturi şi obligaţii egale, înlăturând astfel 
orice fel de discriminare, care dăunează vieţii de familie, educaţiei si socializării corecte a copiilor. 

Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă 
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe 
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda 
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se 
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. 

Copilul intră în mediul educational, în grupa mică însoțit de un bagaj de comportamente pe care le 
capătă din mediul familiei sau ambientul în care a petrecut primii ani de viață. Primele zile de acomodare 
ne oferă prilejul de a-l cunoaște. Copiii care au fost înconjurați de iubire, de atenția parinților manifestă 
încredere în forțele proprii. Cei care sunt încurajați, îngrijiți și apreciați de părinți manifestă siguranță și 
deschidere spre cunoaștere, spre nou. Comportamentul părinților acasă, reacțiile și sentimentele pe care 
aceștia le manifestă în prezența copiilor se reflectă ăn comportamentul copiilor în diferite situații scolare. 
Copilul învață de acasă ce e bine și ce e rău, fiind îndrumat de părinți. La grădiniță, acest comportamnet 
este dezvoltat prin convorbiri pe baza unor situații create de educatoare sau inventate de copii, prin 
intermediul poveștilor cu morală sau personaje cu caracter pozitiv sau negativ ce scot în evidență trăsături 
de caracter. Copilul face asocieri între aceste situații, cu cele discutate și cunoscute acasă, în familie. 

Familia, ca factor educaţional, îşi lasă amprenta decisivă în fazele de inceput ale ontogenezei. De 
modul în care familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă depinde comportamentul 
socio-relaţional al viitorului adult. De aici şi necesitatea acut sesizată astăzi în societate de educaţie a 
părinţilor, eficientizare a relaţiilor familiale, valorizare a parteneriatului educativ. Părinţii şi ceilalţi actori 
care contribuie la educarea copiilor în primii ani de viaţă trebuie să mediteze asupra responsabilităţii pe 
care o au in formarea personalităţi acestora, familia fiind cea dinţii şcoală în care copiii învaţă să 
secomporte în viaţă şi societate. 

Cu toate că foarte mulţi copii incep a frecventa grădiniţa după 3 ani, părinţii continuă să rămână 
responsabili de formarea habitusului primar al copilului său. Anume în aceste condiţii, părinţii, care doresc 
a fi eficienţi, îşi completează şi perfecţionează cunoştinţele şi competenţele sale cu privire la educaţia 
copiilor şi armonizarea relaţiilor familiale. Astfel, conduita părinţilor trebuie să corespundă normelor 
moral-etice, să contribuie la stimularea acţiunilor şi faptelor pozitive ale copilului. Părinţii eficienţi aplică 
strategiile şi metodele de influenţare adecvate varstei, genului, particularităţilor de personalitate, situaţiei 
concrete. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR VARGA MARIA 
 GRADINITA CU P. P. ,,PARFUM DE TEI”, CLUJ-NAPOCA 

 
 Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. 
 Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și 

formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește 
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață 
sănătoasă, în familie.  

 „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea 
reprezentând bagajul lui educativ. 

 În educarea ,,puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace 
importante de educație și instrucție. 

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse. 
 Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

 Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

 Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată 
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

 Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
Copiii pot învăţa: deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curățenie și exprimarea propriilor nevoi, 

exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative, bune maniere și comportament în 
diverse situații, limbaj corect transmis, modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări 
ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, 
este pedepsit pentru diverse fapte, etc), consecvența în realizarea unei sarcini, concentrarea atenției, 
perseverența în realizarea uneri sarcini, alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 

Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție;- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 
 Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea) toate însă cu 
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 Un proverb spune :,, O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 
  

2812

 



Bibliografie:  
• Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004;  
• Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 ; 
• P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002;  
• www.didactic.ro. 

2813

 



 IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASA 
 

 PROF. VARTOLOMEI MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 3, DARMANESTI, JUD. BACAU 

 
Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării 

personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze 
în mod creator realizările sociale. 

 Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului.Asadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile 
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. 
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre 
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare 
spre bine sau spre rău.  

Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de 
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre exemplu, dacă acesta 
aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o o faptă bună. Ultimii 
ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării personalității 
copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această influență este 
mai mare decât ne-am imaginat.  

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori 
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților 
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl 
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai 
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri 
copii. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul și se explice de fiecare dată hotărârile pe 
care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi prevenite acele conficte de mai târziu dintre 
voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării și supărării față de părinți și 
a împotrivirii lor față de orice autoritate. În primii ani de viață, este important ca părinții să dedice copiilor 
cât mai mult din timpul lor, să vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa copilul va fi 
permanent supravegheat și nu va fi lăsat în voia lui. 

De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu. 

Alteori e mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să 
stabilească limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în 
relația cu copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. 
Regulile și limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă 
adesea regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli 
însă împiedică dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi 
explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.  
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De o importanță deosebită este și faptul ca părintele să se gândească serios și la alte modalități cu 
mult mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau 
confiscarea unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit 
oferindu-i recompense ( o mângâiere pe cap, un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu copilul- 
a ridica degetul mare de la mână, ,,ceva bun” etc).  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin 
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în 
personalități armonios dezvoltatea, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și 
potențial creator.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi. 

Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur. 
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 DESPRE EDUCAȚIE ȘI CARACTER IN CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. VASIESCU RAMONA CODRUȚA 
 
Să fii om. Să fii politicos. Să fii manierat. Să știi să dăruiești. Să saluți. Să lupți. Să nu renunți. Să 

înveți. Să respecți. Să visezi. Să ai curaj…  
Începem să ne educăm copiii imediat dupa naștere, deși poate nu ne propunem neapărat acest lucru. 

Și mai mult, continuăm să facem acest lucru pentru că avem impresia că mereu mai avem ceva de spus, de 
corectat, de insuflat, de cultivat. Pentru că am vrea să-i facem să înțeleagă faptul ca vor fi mai puternici 
dacă vor fi niște oameni educați.  

E un demers care nu e deloc ușor și a cărui reușită nu reprezintă o certitudine. Nu există o rețetă, 
trebuie să existe doar răbdare, perseverență, deschidere si spirit treaz.  

Poate cea mai importantă modalitate de a educa un copil la orice vârstă este puterea exemplului 
personal. Cresc într-un mediu familial care le furnizează în fiecare zi diferite exemple. Copilul va acționa, 
se va purta, așa cum vede în familie, așa cum aude și cum trăiește în sânul familiei. Cel puțin pentru o 
perioadă, până când va începe să-și schimbe din comportamente în funcție de grupul din care va face parte 
sau de mediile școlare pe care le va frecventa.  

O altă posibilitate de educație la îndemana fiecărui părinte este educația făcută prin joc si joacă. ,,Să 
ne jucăm de-a…”, sau ,,ziceam că tu erai doctor, vânzător….”. În astfel de situații copilul va încerca să 
vorbească și să se poarte așa cum a văzut și a auzit în situații reale. Sunt clișee verbale care pot fi 
achiziționate sau corectate, copilul poate încerca să vorbească și să se poarte politicos sau, dimpotrivă, 
nerespectând regulile unei bunecuviințe de dorit. ,,Toți oamenii mari au fost cândva copii”…dar trebuie să 
știm să ne amintim acest lucru. 

Încă din fragedă pruncie copiii pot fi responsabilizați prin atribuirea unor sarcini casnice, a unor roluri 
pe care ei să le joace devenind astfel responsabili pentru unele activități pe care le pot îndeplini. Le sporește 
astfel și încrederea în forțele proprii și devin răspunzători pentru un segment de activitate care le aparține, 
devin responsabili pentru,, floarea lor”, așa cum și Micul Prinț se simte responsabil pentru ceea ce a îngrijit. 

Însă pe lângă toate aceste ,,practici”, pe lângă cultivarea acestor atitudini și oferirea acestor exemple, 
ideal ar fi să ne îngrijim de cultivarea unor valori care de foarte multe ori, în viață, fac diferența. Trebuie 
să-i învățăm despre umanitate, fericire, tristețe, altruism, bunătate, sacrificiu, să-i învaățăm că, de multe ori, 
,,bine vedem doar cu sufletul, cu inima”. Și trebuie să știm să fim atenți și la aceste aspecte pentru că altfel 
putem pierde evenimente importante din viață.  

Astfel e important să fim atenți și la cei din jur, pentru că altfel riscăm să nu mai avem prieteni. Și 
singurătatea nu este întotdeauna cel mai potrivit tovarăș. Îi putem învăța despre prietenie, despre sacrificiu, 
despre bunătate și caracter. Despre viața ca ,,miracol” și despre faptul că uneori, ,,pentru a fi fericit trebuie 
doar să te gândești că undeva, printre milioane de stele, este ființa iubită”. La fel ca Micul Prinț, din volumul 
lui Antoine de Saint-Exupéry.  

Să-i învățăm să se autoevalueze, să se judece pe ei înșiși ,,ceea ce este mult mai greu decât a-i judeca 
pe alții”, așa cum spune regele pe care Micul Prinț îl găsește pe planeta lui. Pentru că ,,dacă ajungi să te 
judeci cum trebuie, înseamnă ca ești într-adevăr un om înțelept”. 
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BAZA EDUCAȚIEI ÎN CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. VASILACHE CAMELIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2/ GRĂDINIŢA P.P. 29 TIMIȘOARA 

 
Motto: 
„Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte.” Confucius 
 
Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 

spună „mulţumesc“şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa 
particulară.Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente 
clare. Nu uita însă că purtarea copilului tău, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este 
întotdeauna un lucru intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă 
două persoane care discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu 
e un semn de bună creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane. 

Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul tău ce înseamnă noţiunea de respect, mai 
ales dacă îl înveţi să folosească des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă scuzaţi“. Nu 
uita că tu îi dai prima exemplul. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri de bun-
simţ i se vor părea normale şi îi vor completa personalitatea.Ştii şi tu deja că politeţea se învaţă treptat, 
tocmai de aceea e important să îi explici copilului tău de ce trebuie să fie respectuos: respectându-i pe alţii 
va fi, la rândul său, respectat. 

Tot în primii şapte ani de viaţă, îi poţi oferi celui mic câteva pilde despre ce înseamnă recunoştinţa, 
începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile pe care le-a primit de 
ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniţă sau copiii cu care se 
joacă în parc. Învaţă-l să fie deschis, să aibă o atitudine plăcută şi să îşi exprime recunoştinţa faţă persoanele 
care l-au ajutat într-o anumită situaţie. 

Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să 
salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, odorul tău îşi va da singur seama că bunele maniere îl 
ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia 
celorlalţi dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte la un eveniment 
important. Spune-i că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante în viaţa de zi cu zi, 
în orice situaţie. 

Regulile de politeţe pe care cel mic trebuie să le stăpânească sunt legate inclusiv de mesele în familie. 
În aceste momente, trebuie să îi explici că nu este frumos să stea cu coatele pe masă, pentru a nu-i deranja 
pe cei de lângă el, că nu este o privelişte prea plăcută atunci când mănâncă cu gura deschisă, că nu este 
politicos să se joace cu alimentele şi să le arunce în toate direcţiile şi că nu e nevoie să bată cu tacâmurile 
de nerăbdare, oricât de foame i-ar fi în acea clipă. 

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: VASILE AURELIA 
 
 Copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, astfel că normele 

de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este 
reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și 
își formează primele deprinderi de viață sănătoasă.  

 Familia este mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani, prin care acţionează favorabil pentru 
formarea, dezvoltarea şi afirmarea sa, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, 
în orice perioadă a vieţii. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor 
anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se 
cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. 

 Expresia ,,ai, respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” reprezintă totalitatea bagajului de cunoștințe, 
deprinderi, comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este 
considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informaţii, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

 Se numesc “cei șapte ani de-acasă”, deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

 Copiii pot învăţa acasă următoarele: deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curățenie și exprimarea 
propriilor nevoi, exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative, bune maniere și 
comportament în diverse situații, un limbaj corect transmis, modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde 
la diverse provocări ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu 
primește cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, etc), consecvența în realizarea unei sarcini, 
concentrarea atenției, perseverența în realizarea uneri sarcini, alegerea motivelor și motivațiilor atunci când 
vrea să facă ceva. Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții, 
cum ar fi: spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. Alţii 
pot învăţa din diferite contexte, precum: salutul, comportarea civilizată în mijloace de transport, în sala de 
aşteptare la medic, la cumpărături, la locuri de joacă, la restaurant, la biserică, muzeu, zoo, în vizite la alţi 
copii şi chiar la grădiniţă. De la vârste mici este important să le încurajăm micile pasiuni şi să le încurajăm 
aptitudinile: de a cânta, de a dansa, de a picta, de a modela, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport, 
etc. Dar cel mai bine este să le cerem ajutorul în realizarea treburilor mai uşoare în casă, precum: adunarea 
jucăriilor, sortarea hainelor, pregătirea şi strângerea mesei, sortarea legumelor şi fructelor. 

 La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine 
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul 
în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este 
important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de 
acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al 
familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care 
copilul este supus în familie unui program de suprasolicitare. La începutul fiecărei săptămâni, părinţii 
trebuie să se informeze cu privire la activităţile ce se vor derula la grădiniţă, ce materiale vor fi utiliate în 
rezolvarea temei. În acest sens pot cere educatoarei diferite informaţii despre modul de desfăşurare al 
activităţilor. De exemplu: dacă copilul va studia despre animale domestice, aceasta înseamnă că va învăţa 
un cântec, va picta, modela, va construi adăposturi pentru animale, va asculta poveşti, va sorta jetoane, sau 
vor juca jocuri de rol (fermierul şi animalele), fie jocuri distractive sau de mişcare.  

 La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va asemăna cu mama sau cu tata. Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea 
impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. Un avantaj în acest sens este permanenta comunicare dintre 
părinte şi copil, însă şi aici trebuie utiliată o măsură, aceea de a nu ajunge la extreme, fie copilul va purta 
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un interogatoriu şi se va simţi sufocat de întrebări, fie adultul se va da pe sine exemplu povestindu-i ce a 
facut la serviciu pentru a încuraja copilul să povestească despre cum şi-a petrecut ziua.  

 Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi atunci 
exprimarea diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. 
Bineînţeles că asta nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la 
cei din jur, pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să 
ne impunem anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să 
poată trage învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. 
Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea 
în diverse situaţii. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când 
le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, 
acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem copiilor noţiunile pe care le 
considerăm utile şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect, pentru a se integra activ 
într-o societate care şi-a pierdut valorile şi doreşte să le redescopere. 

 
Bibliografie:  
1. “Educaţia timpurie în România”, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004.  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, “Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002. 
3. P., Emil, R., Iucu, “Educaţia preşcolară în România”, Polirom, 2002. 
4. Ciofu Carmen, ” Interacţiunea părinţi-copii”, Editura Medicală Amaltea, 1998. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

VASILE MARIA CRISTINA 
 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei din jurul lui. 

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

 
 "Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 

specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu". 

 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament". 

Ceea ce copilul vede acasa, in comportamentul parintilor, in atitudinea lor, la fel va face si copilul. 
Pentru copii, parintii sunt cel mai bun model, parintii sunt eroi lor si oricum ar fi comportamnetul acestorta, 
benefic sau nebenefic pentru copil, acesta imita tot si crede ca este ok acel comportament.  

 Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. 

 De la 3 la 5 ani este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, într-
o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur 
în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente 
din spaţiul familial. Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona 
sau cu bunica şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult 
capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu 
adulţii, să îşi argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile 
din familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi 
faceţi observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. 

 În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă 
să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii 
trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite 
copiii 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR VASILE MIHAELA – IOLANDA 
G. P. N. GHERGHIȚEȘTI 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.  
"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 

specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. 

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.  

In cei 7 ani copilul poate învăța: 
– deprinderi de autoservire 
– ordine 
– igiena 
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor  
– bune maniere si comportament 
– limbaj corect transmis  
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator (este 

certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, 
etc) 

– consecventa in realizarea unei sarcini 
– concentrare a atentiei 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:  
– spiritul de competitie 
– altruismul 
– cooperarea 
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi 
increzator in fortele proprii.  

Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de catre ceilalti.  

Pãrinții au o foarte mare influențã asupra copiilor în primii 7 ani de viațã, când le transmit celor mici 
propriile valori pe care urmeazã sã le respecte și ei o datã cu integrarea în societate, acolo unde își vor 
asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, sã le transmitem micuților învãțãmintele pe care le 
considerãm noi necesare și care îl vor ajuta sã fie un om respectuos și demn de respect la rândul sãu. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI CELOR 7 ANI DE ACASA-ROLUL FAMILIEI 
 

PROF.INV.PREȘC. VASILE SIMONA 
 
Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că 
„instituția familiei rămâne stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83). Totodată, se poate afirma că termenul 
de „familie” nu mai surprinde realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită acestei 
schimbări.  

De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este 
o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau 
paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I, 1998, p. 
17). 

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține. 

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 
care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159). 

• Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 
Această abilitate presupune, în primul rând, cunoașterea nevoilor de bază ale copilului și apoi 

disponibilitatea părinților de a le satisface. Dacă părinții nu știu cât de important este să-i vorbească 
copilului, să-i lase acestuia timp pentru a-i răspunde, de a-l stimula tactil, de a-l lua în brațe sau a-i vorbi 
cu blândețe, putem spune că aceștia vor eșua în misiunea lor parentală. 

• Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
Dezvoltarea cognitivă a copilului are nevoie de experiențe care să-l stimuleze în acțiunea sa de 

învățare. Piaget asemăna copilul cu un cercetător în fața universului, având marea șansă de a descoperi 
lumea în care există. Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie copilului aceste experiențe care adesea pe 
el îl sperie, prin faptul că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru. Datoria părintelui 
este de a-și stăpâni propria anxietate și de a asista cu răbdare copilul în experiențele și descoperirile lui. 
Atâta timp cât aceste activități nu sunt periculoase pentru copil, părintele trebuie să permită realizarea lor. 

• Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
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Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe 
părinte pentru a identifica nevoile nerostite ale copiilor. Empatia are la bază trei elemente: abilitatea de a 
diferenția, identifica și numi gândurile și sentimentele celeilalte persoane, abilitatea de a prelua rolul altuia 
din punct de vedere mental și abilitatea de a răspunde în funcție de sentimentele celeilalte persoane. O bună 
capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau descoperirile copilului 
său. 

• Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 
De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul față de el. Așteptările 

față de copil sunt determinate de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea părinții nu observă 
calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le întâmpină acesta datorită nivelului său de dezvoltare 
sau a unor condiții speciale. 

Părintele care nu își percepe copilul în mod realist și își proiectează asupra lui propriile dorințe 
neîmplinite, va avea față de copil așteptări prea mari, nerealiste sau negative. Așteptările părinților 
influențează conduita acestora față de copil. Dacă așteptările sunt realiste, ele pot stimula copilul, 
provocându-l la dezvoltarea acelor trăsături pe care părintele le așteaptă și pot fi deci confirmate de evoluția 
copilului. Exigențele prea mici conduc la nedezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor și la 
iresponsabilitate. În momentul în care așteptările sunt prea mari, copilului i se va dezvolta teama de eșec, 
pentru că va ști că nu poate ajunge acolo unde își dorește părintele. 

Familia îndeplinește și alte funcții educative, în afară de funcția de socializare. Funcțiile educative 
ale familiei au fost sintetizate după cum urmează: 

• funcția instituțional formativă, realizată prin influențe directe de tipul răspunsuri la întrebări, 
explicații, informații, dar și indirect, prin mediul informațional din familie; 

• funcția psihomorală, realizată prin modelele de conduită oferite de părinți, dar și prin discuțiile 
purtate cu copiii pe marginea anumitor conduite; 

• funcția socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin acordarea 
autonomiei de acțiune, dar și printr-un climat familial dominat de relații de încredere și sprijin reciproc, 
conlucrare între generații, în care maturitatea de gândire a adulților se îmbină cu entuziasmul și energia 
tinerilor; 

• funcția cultural-integrativă, prin implicarea copiilor în viața culturală și prin mediul cultural al 
familiei (Mitrofan, 1991). 

În concluzie, părinții realizează socializarea primară a copiilor lor, prin trei mijloace de influențare 
importante: 

• reglarea directă a comportamentului copilului (de exemplu: încurajări, controlul efectuării temelor, 
supravegherea executării sarcinilor primite etc.); 

• comunicarea cu copilul (schimbul de informații, comunicarea de opinii, confidențe, etc.); 
• cooperarea, participarea la activități comune (vizite, ieșiri, jocuri, etc.). 
Contribuția familiei la realizarea acestor sarcini poate fi foarte diferită, în funcție de caracteristicile 

particulare ale familiei respective. 
Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu 

școala este orientarea școlară si profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei 
școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, intențiile pozitive sunt sursa greșelilor lor 
deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere. 

În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care vechea 
structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie alternativă 
(familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe căsnicii etc). 
În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru 
care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. IN INV. PREȘ. VASILICA CLAUDIA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA ... 
 

PROF. VĂSUȚI NICOLETA PARASCHIVA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA - CUGIR, ALBA 

 
 ”Cei 7 ani de acasă reprezintă pașaportul care te însoțește oriunde mergi în viață!” 
 
În ultimii ani, pe scena vieții se desfășoară un spectacol uimitor, în care oamenii sunt antrenați să 

joace roluri tot mai complexe și diverse. Astfel, tehnologia înregistrează un progres inimaginabil acum 
câțiva zeci de ani, dar, în ciuda acestuia, tot omenirea are de suferit. Valorile cu care am crescut (prietenie, 
răbdare, cinste, dreptate, bun-simț, etc.) sunt tot mai rare, banul are o putere exagerată, dezrădăcinarea e la 
ea acasă, iar timpul pare insuficient pentru a realiza ce avem de făcut. În aceste condiții, nici familia nu mai 
e ce a fost. 

A face astăzi educație, e un act de curaj și de responsabilitate. Din păcate, copilul nu este un obiect 
care să poată fi înlocuit, dacă s-a stricat sau te-ai plictisit. De aceea, cei șapte ani de-acasă sunt extrem de 
importanți pentru formarea unui om. Acasă înveți primele cuvinte, dar și primele sentimente, primii pași, 
dar și primele reguli de igienă și comportament.  

"Educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu” (Jurnalul.ro). 

În primii ani de viață, copilul imită tot ce vede la cei din jur, el neavând încă capacitatea de a discerne 
dacă e bine sau nu. Dacă părintele țipă, jignește, este certăreț sau, dimpotrivă, e blând, iubitor, tolerant, așa 
va face și copilul întreaga viață, căci comportamentele învățate din fragedă pruncie greu se pot remodela. 
Din păcate, în ziua de azi vedem părinți care îi pun pe copii să înjure sau să facă lucruri neplăcute pentru a 
se distra, dar nu realizează că, pentru cel mic, nu este distracție, este un mod de viață. Un copil criticat 
permanent, devalorizat și pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendința de 
a încalca normele ori nu va fi încrezător în forțele proprii. Educația elementară este baza formării omului 
de mai târziu. 

Un alt lucru sesizat, este faptul că foarte mulți părinți nu le mai citesc copiilor, preferând să le dea un 
telefon sau o tabletă în mână sau să îi pună în fața televizorului. Astfel, copilului nu îi este dezvoltat 
vocabularul, dar, mai ales, empatia și toleranța. De asemenea, părinții prea puțin își fac timp să se joace cu 
copiii sau să confecționeze lucruri simple, privându-i astfel pe copii de răbdare, concentrare și creativitate. 
Pentru a suplini lipsa timpului petrecut cu copilul, foarte mulți părinți le cumpără tot ceea ce își doresc, fără 
a le cere ceva în schimb. Astfel, copilul știe că, indiferent ce face, el primește ceea ce își dorește, iar aceasta 
este o greșeală pe care mulți părinți nu o vor putea repara odată cu trecerea timpului sau nu vor mai putea 
face față dorințelor copiilor, care vor fi tot mai mari.  

 Pentru a avea un copil educat, e foarte bine ca părinții să impună niște reguli simple, realiste, 
explicându-i copilului ce are voie să facă și ce nu, dar și ce se întâmplă dacă nu le respectă. Tot aici e foarte 
importantă consecvența ambilor părinți: dacă regula este ca membrii familiei să stea la masă până termină 
toți de mâncat, aceasta nu trebuie încălcată de niciunul sau, dacă copilul nu a spus ”Mulțumesc!” și mama 
îi atrage atenția asupra acestui lucru și tatăl trebuie să facă la fel.  

 De asemenea, dacă copilul reușește să facă o faptă bună, ar fi bine să nu fie recompensat cu dulciuri 
sau alte lucruri materiale, ci să fie apreciat verbal. Copilul este mai fericit dacă își vede părinții mulțumiți 
de el și este mai încrezător în forțele proprii. 

Ileana Bîrsan în articolul ”Timpuri moderne” afirma: ”Mă bazez pe aceşti şapte ani de acasă, acolo şi 
atunci se formează gusturile şi înclinaţiile, încep să se înfiripe încrederea şi discernămîntul, iar expresia are 
din ce în ce mai mare nevoie de adecvare şi conţinut. Acest interval nu este o acumulare de bune maniere 
şi politeţuri (măcar de-ar sta lucrurile aşa!), ci este exact oportunitatea de a creşte şi de a avea lângă noi 
oamenii cu care ne-am dori să ne împrietenim şi pe care ne putem baza – exact oamenii de care ne plângem 
că lipsesc în societatea noastră”.  

Înainte de a judeca o persoană și de a-i pune o etichetă, ar fi mai bine să ne gândim la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ă de către ceilalți. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

 PROF. INV. PRIMAR: VATAFU LUCRETIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA VIZANTEA RAZAȘEASCA 

 
 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

 Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Cert este ca educatia trebuie sa existe, doar ca fiecare copil are ritmul sau de evolutie, iar 
obligativitatea a devenit nitel desueta, asa ca la 7 ani unii copii sunt de pus in rama iar altii...mai putin. Cred 
insa ca nu trebuie sa mai facem comparatii la varsta de 7 ani. 
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DESPRE EDUCAȚIE IN PRIMII ANI DE VIAȚA 
 

PROF. LOREDANA VATAMANIUC 
ȘCOALA GIMNAZIALA SATU MARE, JUD. SUCEAVA 

 
Se spune că cele mai importante etape de dezvoltare a unui copil se întâmplă până la vârsta de 7 ani. 

De fapt, marele filozof grec Aristotel spunea: „Arată-mi un copil până la vârsta de 7 ani și îți voi spune cum 
va fi când va ajunge adult”. 

Cercetătorii afirmă că în primii ani de viață, creierul copilului se dezvoltă rapid. Înainte ca picii să 
împlinească 3 ani, creierul acestora deja formează câte un milion de conexiuni neuronice pe minut. Aceste 
legături devin sistemul de cartografiere al creierului, fiind format dintr-o combinație dintre natură și hrană, 
în special din interacțiunea „oferă și întoarce”. 

În primul an de viață, strigătele sunt semnale comune atât pentru bebeluș, cât și pentru persoana care-
l îngrijește. Interacțiunea de a oferi și a întoarce are loc atunci când îngrijitorul răspunde la plânsul 
bebelușului prin hrănirea, schimbarea scutecului sau adormirea acestuia. 

Cu toate acestea, pe măsură ce bebelușii cresc, relația „oferă și întoarce” poate fi exprimată și prin 
jocuri de fidelitate. Aceste interacțiuni le arată copiilor că le acordați atenție și că sunteți interesați de ceea 
ce încearcă ei să spună. De fapt, ele pot constitui drept bază pentru modul în care un copil învață normele 
sociale, își dezvoltă abilitățile de comunicare și relaționare. 

Factorii stresanți - cum ar fi îngrijorările financiare, neînțelegerile în relația de cuplu și bolile vor 
avea un impact negativ asupra dezvoltării copilului dumneavoastră, mai ales dacă acestea întrerup relația 
„oferă și întoarce”. Un părinte nu poate fi considerat rău, dacă are programul de muncă încărcat sau 
folosește mult telefonul mobil. 

Este important ca părinții, chiar dacă au un mod de viață stresant, să se implice cât mai mult în 
educația copiilor lor, din primii ani de viață. Atenția reprezintă unul dintre instrumentele care îi învață să 
fie mai prezenți în viața copiilor lor. 

În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a 
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei 
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si 
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi 
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, 
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată 
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste. 

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, 
iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, 
simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare 
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează 
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. 

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. 

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă. 

Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, 
soarele) pentru bunăstarea organismului. 

În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi 
însuşeşte limbajul. 

Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de 
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi 

2828

 



aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.). 

Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul 
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. 

Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada 
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, 
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să 
facă lumea din jurul lor comprehensibilă. 

Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor 
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. 

Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a 
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă. 

Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de 
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii 
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu 
corespunde acestui model ideal. 

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima 
lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă 
faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte 
o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi temerile. 
Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita 
lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă. 

Din nefericire, în condiţiile societăţii moderne, atât datorită presiunilor economice, evoluţiei 
tehnologiei cât şi modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulţi părinţi „rămân corigenţi” la 
capitolul dezvoltării armonioase a copiilor, transferând apoi, uneori în întregime, această responsabilitate 
sistemului educativ – grădiniţei, şcolii. 
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 STARTUL CONTEAZĂ… 
 

 PROF. INV. PRIMAR ADRIANA VELE 
 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

 “Copiii învaţă prin imitare. Îi observă pe adulții din jurul nostru și le imită gesturile, atitudinile, 
comportamentele. Când ei vor vedea adulți nefericiți, vor deduce faptul că acesta este modul corect de a 
trăi, iar fericirea nu este un obiectiv în viaţă. Din nefericire, noi, adulții, îi învăţăm să spună, prin imitare, 
dar fără să simtă sau să dorească, să spună “Mulţumesc” sau “Bună ziua”. 

 Conceptul de “Cei 7 ani de acasă” nu mai are același înțeles ca pe vremuri, deoarece în cei 7 ani de 
acasă, părinţii îi educă în spiritul competiției cu orice preț, cu idei de genul “dacă pierzi, ești un ratat” sau 
“Băiatul vecinei a luat note mai mari ca tine”. Respectul faţă de oamenii din jur nu mai reprezintă o valoare 
atât de importantă pentru copiii noștri, deoarece noi, adulții, am încetat să le mai spunem asta. Astfel, toate 
sugestiile pe care cei mari le dau celor mici, nu fac decât să stopeze și să înlăture posibilitatea copilului să 
se implice emoțional într-un anumit aspect. Astfel, crescând, adultul va avea rețineri să-și facă așa repede 
prieteni, să râdă, să se bucure ca un copil, să treacă peste probleme, să se bucure de orice moment, așa cum 
o făcea când era mic”, conchide psihologul Alexandru Pleșea. 

 Se spune că cele mai importante etape de dezvoltare a unui copil se întâmplă până la vârsta de 7 ani. 
De fapt, marele filozof grec Aristotel spunea: „Arată-mi un copil până la vârsta de 7 ani și îți voi spune cum 
va fi când va ajunge adult”. 

 Primii șapte ani de viață ar putea să nu însemne totul, dar studiile arată că acești șapte ani au cea mai 
mare importantă în dezvoltarea abilităților sociale ale copilului. 

 Savanții afirmă că în primii ani de viață, creierul copilului se dezvoltă rapid. Înainte ca picii să 
împlinească 3 ani, creierul acestora deja formează câte un milion de conexiuni neuronice pe minut. Aceste 
legături devin sistemul de cartografiere al creierului, fiind format dintr-o combinație dintre natură și hrană, 
în special din interacțiunea „oferă și întoarce”. 

 În primul an de viață, strigătele sunt semnale comune atât pentru bebeluș, cât și pentru persoana care-
l îngrijește. Interacțiunea de a oferi și a întoarce are loc atunci când îngrijitorul răspunde la plânsul 
bebelușului prin hrănirea, schimbarea scutecului sau adormirea acestuia. 

 Cu toate acestea, pe măsură ce bebelușii cresc, relația „oferă și întoarce” poate fi exprimată și prin 
jocuri de fidelitate. Aceste interacțiuni le arată copiilor că le acordam atenție și că suntem interesați de ceea 
ce încearcă ei să spună. De fapt, ele pot constitui drept bază pentru modul în care un copil învață normele 
sociale, își dezvoltă abilitățile de comunicare și relaționare. 

 Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special 
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că 
trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe 
masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă”. 

 După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. 
„Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru 
părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni 
lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”, spune 
psihologul. 
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 Specialistul atrage atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă în 
„simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. 

 Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri 
(trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile 
dezirabile. Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, 
un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de 
politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, 
un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea 
de relaţionare socială . 

,, Invață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”, 
spunea înțeleptul Solomon in Pildele lui.  

2831

 



CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
-STUDIU DE CAZ- 

 
PROFESOR VESA MARINELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1UILEACU DE BEIUŞ, JUDEŢUL BIHOR 
 
“Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un candidat la maturizare. ” H. Pierot  
 
Procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a copilului.  
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume om. 

Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi 
preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

Datorită faptului că fiecare persoană este unică în felul ei, că fiecare părinte are stilul propriu de 
educaţie, convingerile şi valorile sale personale, grădiniţa încearcă să stabilească punţi specifice pentru o 
mai bună comunicare. Pentru a educa cât mai bine împreună, ea este terenul unor relatii educative din care 
fiecare beneficiar–copil, parinte, educator– are de învăţat şi trebuie să se simtă valorizat si important. 
Perioada copilariei este unică şi fiecare clipă pierdută ne trimite uneori mai departe de ei scăpând din vedere 
esenţialul, responsabilitatea de a fi părinte. Educaţia copilului începe în familie si apoi se continua in diverse 
institutii de învăţământ.  

Educaţia copiilor constituie o sarcină deosebit de importantă atât pentru fiecare părinte în parte cât şi 
pentru întreaga societate. Fiecare părinte doreşte ca şi copilul său să devină un om în adevăratul sens al 
cuvântului, să aibă un organism sănătos, un caracter frumos si cinstit, să fie apreciat de cei din jurul sau. 
Fiecare copil e unic şi fiecare din el va devein un părinte, de aceea este nevoie de o educaţie solidă si plină 
de valori, pentru a deveni un părinte responsabil şi admirabil.  

De multe ori, apreciindu-se felul de a fi al unuia din noi, se aminteşte de educaţia primită în cei şapte 
ani de acasa. Educaţia realizată de familie se întipăreşte în viaţa copiilor ei. Deprinderile bune, însuşite din 
frageda copilarie, de la părinţi si ceilalţi membri ai familiei, se dezvoltă şi înfrumuseţează caracterul omului. 
Copilul învaţă şi ce este bine, dar şi ce nu. Copilul parcurge în familie câteva etape de formare El ştie că în 
anumite momente poate să se încreadă în adult, aşa cum în altele nu poate, că trebuie să fie conştient de el 
însuşi ca fiind “EU”, că poate face anumite lucruri singur, dacă i se dă voie, şi că trebuie să fie interesat de 
propriile progrese spre binele său.  

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  
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 “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 
atitudini acumultate şi primite. Această perioadă de timp este considerată “culmea achiziţiilor”, este 
considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj. 
Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii, 
de către cine şi în ce mod.  

În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost 
cumpărată din banii strânși în cei șapte ani.  
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FAMILIA, CONDIŢIE A REUŞITEI ŞCOLARE 
 

 PROF. RODICA VESA, COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA  
 
Familia exercită o influenţă deosebit de importanta asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic, emoţional etc. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% 
din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea 
care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele 
şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure 
copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la 
o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la 
controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 
nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. 
Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia 
elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii doresc 
dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca 
ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie.  

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 
vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod 
special pentru acest lucru. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât 
mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.  

Ziua în care copii merg la şcoală constituie pentru părinţi momentul în care ei trec de la statutul de 
primi educatori, familia fiind prima şcoală a copiilor, la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că 
rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte 
acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii.  

Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare 
cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei.  

Atunci când cele două medii educaţionale, şcoala şi familia, se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, 
când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor 
elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii 
delicvenţei juvenile.  

Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, 
dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există 
mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze 
pe a celuilalt.  

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 
-introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 
-oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 
-creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 
-îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener ; 
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-îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de 
existenţă; 

-stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei.  
Şcoala si familia urmãresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalitãţi 

multilateral dezvoltate care sã poatã face faţã dinamicii sociale, schimbãrilor profunde şi alese din societate. 
Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de acţiune, concordaţa dintre mijloacele specifice 
de influenţare folosite în aceste douã instituţii sociale. In cadrul acestei colaborãri, rolul conducãtor îl are 
şcoala. Şcoala este interesatã sã colaboreze cu familia, sã-şi facã din ea un aliat, pentru ca acţiunea ei 
educativã se fie mai profundã şi de duratã. Colaborarea şcolii cu familia este necesarã şi în vederea unei 
informãri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui, pentru cunoaşterea lui 
multilateralã.  

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 
aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii 
trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze 
că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în educarea copiilor.  

Colaborarea dintre şcoalã şi familie se poate realiza sub mai multe forme. Una dintre aceste forme 
este vizitarea familiei de cãtre cadrele didactice. Vizita la domiciliul elevilor poate da rezultate bune pentru 
realizarea obiectivelor comune urmãrite de cãtre şcoalã şi familie. Inainte de a vizita familia unui elev, 
cadrul didactic trebuie sã se pregãteascã în acest sens. El îşi va fixa problemele pe care le va discuta cu 
pãrinţii, va da şi va cere pãrinţilor informaţii.  

In cadrul convorbirii pe care o va purta cu pãrinţii, profesorul, învãţãtorul, trebuie sã dovedeascã mult 
calm. E necesar sã gãseascã argumente potrivite şi temeinice şi sã-i convingã pe pãrinţi de utilitatea lor, dar 
sã nu renunţe la obiectivitate şi sinceritate in abordarea problemelor. Consultarea catalogului, informaţiile 
cerute de la profesorii clasei şi propriile informaţii îl vor ajuta pe diriginte sau învâţãtor, sã ofere un tablou 
clar aspra situaţiei elevului.  

In discuţiile avute cu pãrinţii e bine sã fie prezentate mai întâi aspectele pozitive din activitate, 
succesele elevului sau schimbãrile lãudabile din comportamentul acestuia. Vor fi menţionate apoi obiectele 
de învãţãmânt la care elevul întâmpinã greutãţi, ce greşeli se observã în activitatea sa la clasã sau ce abateri 
disciplinare manifestã. Se va discuta cauza acestor neajunsuri si împreunã cu familia, se vor gãsi mãsurile 
necesare pentru îndreptarea elevului.  

Consultaţiile cu părinţii elevilor îşi vor atinge scopul dacã familia devine un colaborator activ şi 
conştient al şcolii, dacã se ajunge la stabilirea unui sistem unitar de mãsuri pentru îndrumarea elevului, dacã 
pãrinţii sunt convinşi si hotãrâţi sã urmeze sfaturile cadrelor didactice.  

Spre a-i ajuta eficient pe copii, pãrinţii trebuie sã se informeze despre rezultatele muncii şi despre 
comportarea lor în şcoalã. Pãrinţii trebuie sã ţinã permanent legãtura cu şcoala, dar mai ales atunci când 
apar primele note slabe sau se observã modificãri în comportamentul copilului. Mãsurile de îndreptare luate 
din timp, când carenţele sunt mici, dau rezultate bune.  

O altã formã de colaborare sunt şedinţele cu pãrinţii, şedinţe care sunt un prilej de comunicare între 
şcoala şi familie. Principala menire a şedinţelor cu pãrinţii este informarea pedagogicã. Pãrinţii vor primi 
informaţii pedagogice cu privire la formarea deprinderilor de muncã independentã la elevi, despre 
particularitãţile de vârstã ale acestora, despre educaţia lor estetica, pregãtirea temelor, petrecerea timpului 
liber.  

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 
-Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie 

în educaţia propriilor copii.  
-Elementul principal este copilul şi realizările sale.  
-Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului.  
Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante 

şi accesibile vârstei. Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări 
una faţă de cealaltă. Există un anumit ,,set de cerinţe’’, care se concretizează în aşteptările părinţilor 
privind activitatea cadrelor didactice: 
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-să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 
-să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 
-să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 
-să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
-să întărească discipina copiilor; 
-să comunice des şi deschis cu părinţii; 
-să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe.  
De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 
-să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 
-să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 
-să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 
-să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 
-să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 
-să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 
-să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; 
-să comunice des şi deschis cu cadrele didactice ; 
Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra 

copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea avea din perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască 
cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o 
simplă ocupaţie. Este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la 
şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate 
evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole), să uşureze misiunea 
educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru 
participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi integrarea în viaţa 
socială, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce 
are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită.  
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 EDUCATIA IN FAMILIE  
 CEI SAPTE ANI DE ACASA, EDITIA 2020  

 
 PROF. INVATAMINT PRESCOLAR VIERU CRISTINA 

 G. P. P. ,,LICURICI”, FĂLTICENI 
 
 ,,Cei şapte ani de acasa’’, o sintagma necunoscută multor oameni din zilele noastre. Dar ce reprezintă 

în ansamblu aceasta? 
 Acumulează suma tuturor principiilor cu care o persoană a fost crescută, sfaturile şi învăţăturile pe 

care un om le deprinde în timpul copilăriei până în punctul în care el poate să conştientizeze singur ce este 
corect şi ce nu.  

 Toţi părinţii îşi doresc copii bine educaţi, care să fie un exemplu pentru societatea noastră din ziua 
de astăzi începând de la comportamentul în gradiniţă, şcoală, pe stradă şi alte medii sociale, dar puţini 
părinţi ştiu că educaţia unui copil vine din trăirile pe care le are în familie.  

 Educaţia pe care un copil o primeşte de acasă în primii ani de viaţa este foarte importantă şi 
primordială pe viitor în relaţiile pe care le va avea cu cei din jur.  

 Primii ani de viaţa sunt influenţaţi de părinţi, educatori şi de profesorii din mediul şcolar. O altă 
influenţă sunt desigur şi grupurile de prieteni sau anturajele pe care o persoană şi le formează sau alege să 
le adopte. În funcţie de acestea şi de modul în care cineva alege să-şi petreacă timpul liber dar şi de tăria de 
caracter pe care o are, acestea îi pot influenţa bine sau rău. Anturajele pot fi şi bune şi rele, iar modul în 
care le percepem lânga copiii noştri depinde doar de felul în care copilul este învăţat să le adopte. Dacă 
acesta doreşte să fie corect în viaţă şi să aibă un viitor frumos,alege acel grup care îl va încuraja ori de câte 
ori îi este greu şi care este acolo în orice situaţie.  

 Cei şapte ani de acasă este un subiect pe care mediul şcolar îl adoptă din ce în ce mai puţin. Copii 
sunt foarte dificili, o clasa de copii de câte 15-20 de membri este şi mai greu de ţinut în frâie. Este extrem 
de important ca dascălul să fie unul bine pregătit,să aibă răbdare şi cel mai important să se facă plăcut 
copiilor.  

 Desigur, copilul are libertatea de a alege, iar de cele mai multe ori alegerile pe care acesta le face 
sunt dintre cele mai greşite.  

 Cei şapte ani de acasă au o mare importanţă în viaţa unui copil. Mulţi părinţi tind să le reducă din 
libertate copiilor, să le interzică unele lucruri pur normale pentru vârsta lor, să le restricţioneze timpul liber 
cu cât mai multe activităţi pe care le preferă ei şi să îi oblige să facă ceea ce nu le place. În fond, nu despre 
asta este educaţia aceasta, a celor şapte ani de acasă, deoarece tema dezbătută se învârte în jurul acestei 
sintagme, ,,EDUCAŢIE’’. Totul ţine de modul în care copilul este educat abia din primii ani de viaţă. Sunt 
şi acele categorii de părinţi care ofera mult prea multă libertate copilului.  

 Părerea mea este că trebuie să fim moderaţi, iar atunci când simţim că sunt luate nişte căi greşite de 
către copil, să îi redăm în faţă realitatea alegerilor pe care le ia sau pe care şi-ar dori să le ia şi să îl facem 
să înteleagă că traim într-o lume în care trebuie să fim extremi de atenţi şi vigilenţi la ceea ce se petrece în 
jurul nostru.  

 În final, cu ajutorul alegerilor bune pe care le vom face vom reuşi să redam acestei sintagme 
adevăratul ei sens, iar educaţia să aibă un efect de lungă durată în viaţa unui copil, în mare, pe tot parcursul 
vieţii.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. VIERU LOREDANA 
 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfacute nevoile fiziologice și sociale și 
împlinite etapele întregului său ciclu de creștere Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația 
primită de acesta până la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, 
cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea 
sănătații, creșterea normal și călirea organismului Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării 
fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, 
activitate ,joc, plimbare, masă Dar copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul 
reprezintă pentru copil și “școala primilor ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor 
trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană cu statut social  

Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în 
lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele 
sfaturi, norme și reguli de conduită Creșterea și educarea copilului ,ceea ce înseamnă “bun ” pentru el, se 
află intr -o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta Părinții trebuie să devină 
conștienți de influiența pe care o exercită în viața copilului, să cunoască că educația dată propriului copil 
este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple 
de comportamente pozitive ca: sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea ,inițiative creatoare, dispoziția de 
colaborare Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare ,dragoste față de copil Nu frica, nu teama trebuie să-
l determine pe copil să facă fapte bune Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită bazat 
pe egala respectare atât de copil cât și de părinți.  

 Dragostea de “bine ”, de adevăr, are nevoie mai ales de acțiune, de descoperire a virtuților de către 
copil Greșesc acei părinți, care îi interzic copiilor de a apuca, de a desface jucăriile, de a le pipăi, a le privi 
și chiar de a le izbi Activismul precum și curiozitatea acută de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie stimulate, 
încurajate, înțelegând copilul ca pe o ființă autonomă Cultivarea dragosteai față de frumos se realizează tot 
în familie prin pregătirea bunului gust al copilului față de ținuta și locuința sa, precum și cea de frumusețea 
în comportare și relație cu cei din jur. Orice experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în 
funcție de bazele oferite de familie Familia reprezintă pentru copil, structura socio-afectivă de bază, 
principal structura protectoare absolut necesara existenței lui.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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 ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI  
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: VINTILĂ SIMONA  
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEŞTI, JUD. BACĂU 

 
Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială.  
 Indiferent de organizarea familiei, de identitatea sa etnică, religioasă ori politică, aceasta se 

caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem dinamic, care cunoaște 
transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă elemente care îmbogățesc 
în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că „instituția familiei rămâne 
stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83). Totodată, se poate afirma că termenul de „familie” nu mai 
surprinde realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită acestei schimbări.  

De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este 
o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau 
paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I, 1998, p. 
17).  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie.  

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral, estetic. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale 
(despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte 
spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul 
in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale 
și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie 
însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare. Tot în 
familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 
sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține.  

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de 
care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159).  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
  

 PROF. INV. PRIMAR: VINTU RALUCA MARIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,KEMENY JANOS ” 

 LOCALITATEA BRANCOVENEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ 
 
 Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 

educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Cei 7 ani de acasă și comportamentul copilului 
 Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

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

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Educatia primita in familie 
 Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 

în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  
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 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
Bibliografie: 
1. Gheorghe Schwartz, Gabriela Kelemen, Olga D. Moldovan, „Psihologia copilului”, Editura 

Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009 
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, „Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: VIPIE DOINA 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1, TURNU MĂGURELE 

 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR, VISALON MONICA - BEATRICE 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

 PROF. INV. PRIMAR: VLAD TEODORA LAURA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL” 

 FETEȘTI, JUD. IALOMIȚA 
 
Prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile educaționale. 

Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. Avându-i pe 
părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre respect, 
cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare spre bine 
sau spre rău.  

Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de 
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 
intelectual-cognitivă.  

Obiectivul oricărui părinte este de a asigura copilului său un caracter echilibrat. Acest obiectiv se 
realizează în timp cu multă răbdare, perseverență și determinare. Părinții sunt cei care prin exemplul propriu 
pun bazele formării și dezvoltării unui om de valoare.  

Este important ca părinții să știe că învățătura pe care urmează să o dea copiilor trebuie să fie simplă 
și bine înțeleasă. Prin lecții simple și prin exemplul personal părinții trebuie să-și învețe copiii cum să-și 
conformeze viața celor mai înalte standarde.  

Din prima zi de viață părintele devine instructorul propriului copil. Este necesar ca în această perioadă 
mama să satisfacă nevoile micuțului. Copilul plânge dacă îi este foame sau dacă are un disconfort. Pe 
măsură ce crește dorește să fie ținut în brațe, explorează mediul încojurător cât timp un membru al familiei 
se plimbă cu el în brațe – își satisface astfel nevoia de cunoaștere.  

Pe măsură ce crește mama începe să predea lecții de alimentație, de vorbire/comunicare, lecții de 
mers, lecții de igienă. În tot acest timp părinții trebuie să dea dovadă de înțelepciune și răbdare iar activitățile 
ludice să nu lipsească din metodele lor de „predare”.  

 Chiar din copilărie, din primii ani de viață, părinții au datoria să le predea copiilor și lecția de 
bunătate, de respect, de prietenie, de ascultare. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul 
și se explice de fiecare dată hotărârile pe care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi 
prevenite acele conficte de mai târziu dintre voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea tinerilor 
a înstrăinării și supărării față de părinți și a împotrivirii lor față de orice autoritate.  

În primii ani de viață, este important ca părinții să dedice copiilor cât mai mult din timpul lor, să 
vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa copilul va fi permanent supravegheat și nu va fi 
lăsat în voia lui.  

De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și 
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care 
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către 
copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce 
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu.  

Păriții nu trebuie să uite niciodată că au fost și ei copii. Ei sunt cei care încep transformarea persoanei 
(micuțului) în personalitate.  

Perioada numită „cei șapte ani de acasă” cuprinde prima și cea mai importantă „decolare” în marile 
zboruri ale unei vieți omenești. Ea dă marele start pentru cea mai sublimă competiție a omului cu el însăși 
– în propria sa devenire, autodesăvârșire și afirmare a sa ca valoare umană. Depinde în mare măsură de 
părinți când și unde va fi aeroportul de aterizare.  

 Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin 
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în 
personalități armonios dezvoltatea, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și 
potențial creator.  

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și 
stilul de viață alături de cei dragi.  
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Un adult care are în „bagajul” său cei șapte ani de acasă poate merge în viață deschis și cu un viitor 
sigur.  

În loc de încheiere mesaj pentru părinți: 
Copiii învață neîncetat de la părinții lor. Felul în care vă controlați propriile sentimente devine un 

model pe care copiii dumneavoastră și-l vor aminti toată viața.  
 
Bibliografie:  
*Dumitrana, M. (2000) - Dezvoltarea psihică umană, Bucureşti:V&I Integral 
*(2008) – Ghid de bune practice pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 la 6/7 ani, MEC, Bucureşti; 
*www. didactic. ro 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

VLADESCU ELENA DANIELA 
 
,,Dacă vrem să ajungem la o adevărată pace în această lume atunci va trebui să începem cu copiii” 

Ghandi 
 
 În zilele noastre, copiii trăiesc într-o lume inedită cu relații și tensiuni care le determină dezvoltări 

nebănuite. Bulversărtile moderne, stresul cotidian, criza vieții de familie, excesul de informații sunt factori 
determinanți în dezvoltarea și evoluția copiilor de azi și de mâine, de aceea, dezvoltarea socială și 
emoțională se tranformă într-o obligativitate, o lege nescrisă în activitățile cadrelor didactice din ziua de 
astăzi.  

Conform noilor strategii ale Uniunii Europene, un element cheie privind educația și îngrijirea copiilor 
este ca aceștia să beneficieze de educație și îngrijire de înaltă calitate. Informațiile referitoare la sistemele 
din Europa sunt importante pentru a decoda provocările cu care se confruntă societatea., ce putem învăța 
unii de la alții și ce rezolvări ar putea fi adoptate pentru a satisface nevoile celor mici. Copilul realizează 
certitudinea identității sale încă din primii ani de viață, când debutează conștiința de sine iar în timp ce 
realizează că el este cel ce întreprinde acțiunea va reuși să verbalizeze această relație.  

 Fuziunea dintre subiect și modelul său va genera identitatea de sine și copilul în conformitate cu 
modelul parental, va simți că există și se va recunoaște atât ca ființă unică dar se va putea identifica cu 
ceilalți. Cu ajutorul relațiilor interfamiliare și pe măsură ce va dobândi experiență în cadrul acesteia, copilul 
va realiza identitatea personală și sentimentul permanenței sale, acesta fiind esențial pentru adaptarea la 
scimbările ulterioare și îl va ajuta în diminuarea apariției tulburărilor de personalitate și va dezvolta un 
comportament cooperant în relațiile cu cei din jur. Copilul va găsi sprijin în părinți iar cu ajutorul acestora 
va depăși crizele specifice copilăriei și cu sprijinul acestora se va adapta ușor și va avea capacitatea de a 
intreprinde acțiuni în conformitate cu societatea din care face parte. Lipsa propriei identități va face ca 
acesta să devină o victimă socială, un viitor tânăr frustrat lipsit de idealuri. Acest stadiu îl va ajuta pe copil 
să fie receptiv la cerințele societății, conturând granițele receptivității ulterioare a individului construind 
primul univers al acestuia ca univers de semnificații și ca realitate pe care el o interpretează ca fiind a sa. 
(E. Stănciulescu, 1996).  

 Conduitele sociale de bază se formează în cadrul familiei, aceasta fiind și cel mai important agent de 
socializare unde copiii învață să empatizeze, să își formeze conduitele sociale de bază iar funcția de 
socializare se va realiza în paru situații specifice: Până nu demult nici nu se punea problema unui „stil 
educativ în familie”. Copiii erau educaţi într-un mod asemănător:cu o autoritate strictă,prin măsuri punitive. 
Teorii conform cărora”părinţii ştiu cel mai bine” ”părinţii ştiu totul şi copilul nimic”, erau de neclintit. 
Principiile mai vechi de creştere a copiilor se întemeiau pe dogma religioasă şi moralitate. Părinţii le făceau 
cunoscute copiilor regulile şi le aplicau strict,fără compromis. Mai târziu aceste teorii au aşezat premisele 
unui stil educativ mai permisiv. Conduitele sociale de bază se formează în cadrul familiei, aceasta fiind și 
cel mai important agent de socializare unde copiii învață să empatizeze, să își formeze conduitele sociale 
de bază  

 Se poate spune că formarea personalității copilului este un proces de socializare și are un caracter 
intenționat, datorită căruia acesta dezvoltă comportamente corespunzătoare integrării în viața socială. 
Dezvoltarea personalității copilului interacționează foarte mult cu modelele din viața sa, adică părinții și îl 
ajută să devină om în sens social ce are o influență asupra personalității sale aflate în formare. Pentru 
integrarea copilului în societate, familia este primul grup cu care acesta interacționează încă din primele 
zile de viață și unde începe procesul formării personalității sale, ca un individ capabil să se integreze și apoi 
să evolueze.  

 Prin socializare, copilului i se dezvoltă trăsături psihice constante și capătă o identitate proprie în 
raport cu ceilalți semeni, iar familia reprezintă unitatea prinipală în care se realizează această identitate. 
Dezvoltarea socială generează trăsături psihice pe care copilul le dobândește din primii lui ani de viață, 
determinând un mod constant și binele definit de ,,a fi”.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. TEODORA IRIMIA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA PIELEȘTI, JUD. DOLJ 

PROF. VLADUȚ DANIELA-MARIA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA TESLUI, JUD. DOLJ 

 
 Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native 

pentru virtute ale acelora care dispun de ele. ” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educația 
trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

 Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

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

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

 După şapte ani, părinţii pasau de fapt responsabilitatea – eu am contribuit pînă aici, copilul meu e 
plin de virtuţi, şcoala va educa mai departe. De aceea, „cei şapte ani de acasă“ aveau o altă semnificaţie şi 
implicau lucruri mult mai restrictive decît astăzi. Altele sînt, însă, cerinţele pentru copilul actual. De obicei, 
pînă la vîrsta de 7 ani, el trebuie să ştie deja să citească şi să facă operaţii de aritmetică simple (pentru a nu 
se face de rîs la şcoală, unde toţi copiii ştiu deja), să o rupă un pic pe engleză (franceză sau germană), să fi 
luat deja cîteva lecţii de pian, actorie, pictură etc., să fi mers deja la dansuri şi înot (sau un alt sport) ş. a. m. 
d. Astfel, el iese frecvent din mediul familial şi ia contact cu diferiţi profesori, cu o grămadă de alţi copii şi 
implicit cu părinţii lor. Ca să nu mai punem la socoteală contactul cu bonele, pe care mulţi părinţi le schimbă 
ca pe şosete pentru că „nu corespund“. Aşadar, copilul e forţat să comunice în diferite moduri, iar 
comunicarea în sine a căpătat alte valenţe şi totul se întîmplă într-o mare viteză. Doar un exemplu: copilul 
modern atinge pentru prima dată un computer la 2-3 ani, iar la 4-5 ani joacă deja joculeţe interactive. Un 
copil de 5 ani din mediul urban ştie deja ce e acela un iPhone, o tabletă, un laptop. Copilul nu mai este de 
multă vreme acea păpuşă vie care se potriveşte în decor, e un copil „conectat“ la multe medii şi lumi (unele 
virtuale), încurajat să se exprime (uneori poate prea mult), să fie creativ şi să iasă învingător în competiţia 
permanentă cu alţi copii de vîrsta lui (uneori chiar şi hainele pot face diferenţa!). Astfel, s-a ajuns de la 
copilul pet – animăluţ simpatic de casă, la copilul superhero. În această nouă ecuaţie, mai contează „cei 
şapte ani de acasă“? 
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 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

‚Educatia este cea mai buna provizie pe care o poti face pentru batranete’. Aristotel 
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 CEI 7 ANI DE ACASĂ, ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE 
CUNOAŞTEREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 
VLĂDUŢESCU GEORGETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, PEŞTEANA-JIU 
 
Cunoasterea personalitatii elevilor se efectueaza prin intermediul unei conlucrari cu profesorii 

diriginti, cu familia si chiar cu colectivul clasei din care face parte elevul. Activitatca necesita un anumit 
timp si se apeleaza la metodele asa-zis clasice de cunoastere, cum sunt: observatia, analiza rezultatelor 
activitatii elevilor, convorbirea, teste psiholoeice, esantionatul, analiza datelor biografice, 
autocaracterizarea si alte metode in functie de fiecare caz in parte.  

Faza de incepere a sedintei de consiliere a carierei este un prim pas in colaborarea dintre elev si 
profesorul psiholog, punandu-se bazele de incredere, sprijin, confidentialitate si totul se insereaza pas cu 
pas. Pentru inceput, profesorul psiholog trebuie sa-i ofere elevului multa sustinere in amplul proces de 
autocunoastere a propriei personalitati, care este intr-o profunda etapa a transformarilor. Este indicat sa-si 
defineasca intr-un mod evident, clar, adevaratele obiective pe care vrea sa le atinga din punct de vedere 
profesional. Psihologul scolar identifica si ghideaza caile optime, structureaza mijloacele si coreleaza 
metodele si tehnicile potrivite in vederea atingerii telurilor fiecarui elev in parte.  

Sedinta de consiliere si orientare scolara are un prim obiectiv, o ampla vizualizare a personalitatii 
elevului cu diverse contexte de viata, relatii cu colegii, cu prietenii, cu profesorii cu parintii in diverse 
contexte de viata, respectiv timp liber - aici se includ unele pasiuni extrascolare, se cauta existenta unor 
obstacole sau dificultari care obstructioneaza dezvoltarea armonioasa a personalitatii elevului. Toate aceste 
aspecte sunt cuprinse intr-un interviu structurat metodic si desfasurat in timp, care se completeaza ulterior 
cu aplicarea de teste pentru interese sau cu cele de evaluare a aptitudinilor ori a deprinderilor specifice 
fiecarui caz in parte. De asemenea, se folosesc chestionare de interese, de motivatie precum si chestionare 
de evidentiere a valorilor personale.  

Concomitent se pot utiliza si testele de inteligenta, cele de personalitate, care evidentiaza un anumit 
profil concret al fiecarui elev in parte, luat singular, ca personalitate distincta pentru varsta lui.  

Paralel cu metodele expuse anterior psihologul scolar uzeaza si de analiza rezultatelor activitatii 
respectiv o amanuntita evaluare a produselor lor care sunt amprentate de individualitatea Eului propriu 
fiecarui scolar in parte.  

Aceste produse specifice pot fi: compuneri, eseuri, compozitii artistice de tip plastic respectiv picturi, 
desene, sculpturi, machete ori lucrari de tip artizanal, de tip muzical compozitii etc. Toate acestea 
incununeaza un anumit stil de personalitate care este unica in felul ei si poseda calitati care-l 
individualizeaza pe fiecare elev in parte.  

Metoda convorbirii este foarte des folosita, oferindu-ne date referitoare la anumite cunostinte ale 
elevilor in diverse sfere ; se face ulterior o aprofundare a stilului de personalitate, a caracteristicilor 
temperamentale si a stilului caracterial precum si evidentierea unor complexe, diferite opinii, aprecieri chiar 
unele fobii sau alte probleme strict personale sau de context cu mediul.  

Sedinta de consiliere se aprofundeaza prin intrebuintarea unor chestionare de interese prin intermediul 
carora se obtin date privind aspiratiile, optiunile pentru viitor, unele atitudini si idealuri care il motiveaza 
pe un elev in momentul respectiv si il conduc spre unele scopuri de viitor si il angreneaza in alegerea 
carierei.  

Analiza datelor biografice este metoda care ofera nenumarate informatii referitoare la situatia elevului 
in cadrul familiei, referitoare la dezvoltarea personala, date ce includ unele probleme de sanatate sau diverse 
atitudini in raport cu activitarile scolare si extrascolare pe diverse paliere.  

Autocaracterizarea este o alta metoda de investigatie psihologica foarte apropiata de analiza datelor 
biografice si totusi distincta. Ea consta intr-o introspectie profunda, greu accesibila psihologului, este 
practic o sursa de informatii proprii asupra atitudinii elevului fata de el insusi, o autoanaliza profunda 
corelata de o sinceritate specifica varstei.  

Metoda testelor este un instrument des intrebuintat de psihologul scolar in cadrul evaluarii cat mai 
obiective si standardizate a unor abilitati, stiluri comportamentale sau aptitudini ale elevilor, ce se cer 
evidentiate in cadrul sedintelor de consiliere a carierei. Aceste teste trebuie aplicate in functie de anumite 
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etape si in functie de scopul vizat. Testele cele mai intrebuintate in cadrul sedintelor de consiliere a carierei 
sunt cele de aptitudini (aptitudini verbale, matematice, tehnice, artistice sportive).  

Finalitatea urmarita prin aceste metode trebuie sa fie in acord cu o anumita atmosfera de calm, liniste 
in cadrul cabinetului psihologic dublata de o atitudine empatica, de echilibru a psihologului, acesta putand 
sa creeze elevului acel nivel de confidentialitate si incredere absolut necesara in procesul de orientare spre 
cariera.  
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AȘTEPTARILE PARINTELUI IN DESAVARȘIREA CELOR ȘAPTE ANI DE 
ACASA, PREMISA PENTRU UN ADULT ECHILIBRAT 

 
VLAICU MONICA ALEXANDRA 

 
 În mod normal,venirea unui copil pe lume este un prilej de bucurie. Părinţii îşi pun mari speranţe în 

el, îşi fac planuri pentru când va creşte, îşi investesc toate resursele pentru a-i asigura condiţiile optime de 
dezvoltare. Din păcate, o dată cu trecerea timpului, în unele familii se pot „culege roadele" unor greşeli 
făcute în fixarea obiectivelor, în gestionarea resurselor investite sau, mai simplu spus, în strategiile 
educative folosite. Aceste consecinţe nu s-au datorat alegerii obiectivului, ci metodei prin care s-a încercat 
realizarea lui.  

 Desigur, tuturor ne-ar plăcea să avem o fiică sau un fiu maleabil precum o bucată de plastilină, pe 
care să o putem modela după bunul nostru plac, în funcție de dorințele, aspirațiile, împlinirile, neîmplinirile 
și creativitatea noastră. Realitatea însă, ştim cu toţii, este alta. Copilul are multă energie, iar modul lui de a 
finaliza o activitate este de multe ori, haotic din punct de vedere al părinților, deranjant, prea lung, obositor, 
în special atunci când te întorci de la serviciu. Toate aceste nemulțumiri ne împing să luăm “atitudine”, să 
ne impunem propriile reguli. Nu de puţine ori ajungem ca, din exces de zel, să pretindem o disciplină 
exagerată, care-i îngrădeşte copilului orice formă de creativitate și exprimare. Părintele crede că astfel a 
câştigat respectul printr-un mod autoritar, organizat și bine structurat, pe când, în realitate lucrurile stau 
total altfel.  

Urmările acestei metode, vor apărea mai pregnant atunci când copiii vor ajunge la vârsta adolescenţei 
sau în momentul când se va ivi şansa de a avea o viaţă autonomă. Astfel, putem asista la fuga de acasă sau 
la căsătorii sau relații premature, care se dovedesc a fi nereuşite, tinerele schimbând „un rău cu un alt rău". 
De asemenea, băieţii care au crescut o viaţă întreagă cu frica, când vor deveni mari şi suficient de puternici, 
nu vor ezita să răspundă agresiv. Mai mult chiar, ei vor prelua în mod involuntar modelul de educaţie şi îşi 
vor creşte copiii în aceeaşi manieră.  

Orice părinte îşi doreşte copii ascultători, care să răspundă cu promptitudine de fiecare dată când le 
cere ceva. Însă, frecvent părinții constată că odraslele lor manifestă indiferență la solicitări, sau chiar mai 
mult, preiau „controlul familiei" atunci când se pune problema luării unei decizii. Atunci când ne punem 
problema „Cum s-a ajuns în această situaţie şi ce e de făcut? ", e bine să ne întrebăm întâi cea am făcut noi 
pentru ca el să devină ascultător. „Mi-am rezervat câteva ore pe zi din timpul meu pentru ai observa evoluţia 
şi performanţele?". „Am avut răbdare la vârsta DE CE-ului să răspund adecvat la fiecare întrebare?". „M-
am implicat în jocurile pe care le-a iniţiat? ", „M-am lăsat transformat în sclavul lui, îndeplinindu-i toate 
dorinţele?" etc.  

Unii părinți își doresc ca fiul sau fiica lor să fie într-un anumit fel. Să fie ca şi copilul vecinului, 
copilul fratelui, copilul colegei de serviciu. Însă fiecare copil este unic, deoarece încă de la venirea sa pe 
lume, el beneficiază de un tratament specific mediului în care se dezvoltă primind o amprentă culturală. El 
se va dezvolta în aceeaşi direcţie în care se dezvoltă cei din grupul în care este inclus, însă într-o manieră 
personală. Dacă ne fixăm cu îndârjire în minte un prototip al copilului nostru ideal şi încercăm să ne 
modelăm propriul copil după acest exemplu, avem cele mai mari şanse ca rezultatul să ne dezamăgească 
într-o bună zi. A-i cere copilului tău să devină ca altul, înseamnă a-l priva de o identitate, a-i refuza 
dezvoltarea sinelui. Mai mult chiar, solicitând unui copil să fie asemeni altuia e ca şi cum l-am forţa să 
poarte o pereche de pantofi cu câteva numere mai mici, ca în final, prea târziu, când piciorul este deja rănit 
sau deformat, să realizezi că nu îi sunt buni.  

Pe orice părinte, vestea că fiul sau fiica sa a câştigat o competiţie sau se află în fruntea grupului de 
copii din perspectiva rezultatelor, nu poate decât să-l bucure. Atunci, însă, când i se solicită copilului să fie 
cel mai bun în orice domeniu, situaţia se schimbă. Din păcate, în orice grup, se conturează întotdeauna 
câteva vârfuri şi câţiva codaşi; iar dezideratul de a avea un copil campion este pe cât de greu de realizat, pe 
atât de lipsit de sens. Chiar dacă acesta dispune de potenţialul intelectual necesar pentru a putea învăţa 
foarte bine, chiar dacă este talentat la toate disciplinele artistice şi are abilităţi motrice deosebit de bune, 
rezultatele obţinute nu sunt atât de importante în perioada copilăriei, și mai ales în cei șapte ani de acasă.  

Dacă am compara evoluţia copilului cu cea a unei flori, cred că este uşor de înţeles că, dacă forţăm 
bobocul să-şi desfacă petalele înainte de vreme, nu ne vom bucura prea mult de splendoarea florii; însă, 
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dacă acest boboc este lăsat să se dezvolte normal, vom asista la o înflorire naturală de lungă durată. Copilul 
ar putea fi un „savant în devenire", dar nici pe departe nu trebuie să ne pripim în a-l considera un „mic 
geniu". Nu aceasta este vârsta la care să tragem linia şi să numărăm realizările. Acesta este doar începutul.  

Aşa cum am subliniat mai sus, există tendinţa ca părintele să ofere totul copilului său, să investească 
toate resursele materiale, financiare, temporale și emoționale în formarea și educația copilului, fie din 
dorința de a recompense copilul fie din cauza frustrările proprii dobândite în copilărie. Ca urmare a acestei 
atitudini parentale, copiii devin răsfăţaţi, ceea ce reprezintă o problemă serioasă, uneori neaşteptat de gravă, 
pentru familie, cadre didactice cât și pentru întreaga societate.  

În concluzie pot spune că de obicei copiii îi obosesc foarte repede pe adulţi cu energia pe care o 
manifestă. Părinţii se văd nevoiţi să recunoască faptul că este greu să ţii pasul cu iniţiativele manifestate de 
copil, de aceea mulţi preferă să impună restricţii. Impunerea de reguli şi de restricţii este un fapt lăudabil, 
însă, atunci când se exagerează şi restricţia devine o prioritate în elaborarea strategiilor educative, părintele 
riscă să ajungă să nu vadă niciodată rezultatele muncii depuse pentru educarea copilului.  

Desigur, orice demers educaţional are la bază câteva obiective clar conturate, care, dacă se formulează 
într-un mod pertinent şi nu se cade în extreme pot fi încununate de succes. Trebuie să ţinem cont însă de 
faptul că scopul oricărui adult implicat în educarea unui copil este ca acesta să ajungă la un echilibru 
dinamic, intra și inter personal, la o comunicare eficientă cu societatea, la adaptabilitatea și naturalețea 
indispensabilă lumii în care trăim.  

 
Bibliografie: 
1. Ioan Doleanu, Dacian Dorin Doleanu, Meseria de părinte, editura Aramis, 2009.  

2853

 



CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR VLASCEANU ANA MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA DOBROTEASA 

 
 De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil, ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei şapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel, considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme ori 
reguli de politeţe, în special.  

 Această expresie defineşte însă tot bagajul de cunostinţe, deprinderi, comportamente şi atitudini 
acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată „culmea achiziţiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informţtii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc.  

 Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 Se numesc „cei şapte ani de-acasă” deoarece copilul îşi petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenţă asupra lui.  

 Bebeluşul este ataşat de mama şi de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate şi exprimate de 
către copil în joaca lui şi în comunicarea cu ceilalţi. Ticurile verbale, reacţia adulţilor la diverşi stimuli, 
modul de a răspunde la mediu le puteţi observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

 La varsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi ca mâncăm tot ce ne dă mami. ” 
Astfel, va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi şi cea a cunoaşterii de sine.  

 Nu este de-ajuns doar să ne controlam limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta 
nu înseamnă că permanent vor fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că 
ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat.  

 Însă va trebui să ne impunem anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel încât copilul să poată trage învăţăminte, atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, 
cât şi din cele negative.  

 Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent constienţi că cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizeză ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în 
diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate.  

 Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 
– deprinderi de autoservire; 
– ordine; 
– igienă; 
– curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi; 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoţiilor atât pozitive, cât şi negative; 
– bune maniere şi comportament; 
– limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părţile de vorbire); 
– modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este 

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

– consecvenţa în realizarea unei sarcini; 
– concentrare a atenţiei; 
– perseverenţa în realizarea unei sarcini; 
– alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.  
 Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: 
– spiritul de competiţie; 
– altruismul; 
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– cooperarea; 
– atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.  
 Iar altele influentează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit 

destul de des, se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi 
încrezător în forţele proprii.  

Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, gândiţi-vă ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ ă de către ceilalţi.  
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ROLUL INVAȚATORULUI IN EDUCAREA VORBIRII CORECTE LA 
ȘCOLARII MICI 

 
VLASCEANU LORENA ERIKA 

GPP OSTROVENI 2 / GPN ,,LIZUCA,, 
  
 Dragostea pentru copii, capacitatea de empatiza, tactul pedagogic, stăpânirea de sine, corectitudinea, 

pasiunea pentru meseria de dascăl, sunt condițîi necesare pentru a fi un dascăl bun. Copiii au așteptări de 
la cel din față lor, doresc să fie tratați în mod egal, să le fie prieten, să fie apropiat de ei. Cadrul didactic are 
în primul rând o răspundere morală față de cei pe care îi intruieste, îi educa, îi pregătește pentru societate, 
de aceea, trebuie să aibă pe lângă cele de mai sus și prestanța și autoritate. Acest tip de relație, stabilă și 
esențială, învățător- elev este deosebită de aorice alt tip de relație, prin poziția specifică a membrilor ei.  

 Învățătorul este pentru elev modelul pe care acesta îl imită, iar angajarea copilului în activitatea de 
învățare ține foarte mult de atitudinea și actinile desfășurate de către învățător. Meseria în sine nu este grea 
din punct de veedere științific, ci din cauza celei metodice. Nu este greu să cunoști operațîi matematice, sau 
să stăpânești artă vorbirii, important este să-i faci pe tinerii școlari să opereze cu concepte, să știe să exprime 
trăiri, sentimente. Se pune foarte serios problema alegerii celor mai eficiente metode, pentru a obține 
perfomanță.  

 Cadrul didactic trebuie să aibă competențe de relaționare, cognitive și comportamental-atitudinale, 
el trebuie să cunoască domeniul și dactica disciplinelor predate, să cunoască elevii, să promoveze un sistem 
de valori care să fie în concordanță cu idealul educațional.  

 Când elevul vine în clasa pregătitoare, el ia contact cu lucruri noi, vede că activitățile decurg altfel, 
că doamna educatoare este incuita de către doamna învățătoare. Copilul întră în contact cu multe 
necunoscute și este foarte important că acestea să fie elucidate de către învățător în perioada de acomodare 
a copiilor la școală.  

 În ceeea ce privește dezvoltarea vorbirii la școlarii mici, demersul învățătorului trebuie să se bazeze 
pe cunoștințele acumulate de elevi în grădiniță, privind exprimarea orală, lectură, dezvoltarea inteligenței, 
a sensibilitățîi sau a aptitudinilor artistice. La clasa pregătitoare predomină lecțiile orale, deoarece elevii 
acestei clase nu dețîn deprinderi temeinice de scriere, urmând că în clasele următoare lecțiile rale să se 
îmbine cu cele scrise. La lecțiile de dezvoltare a vorbirii se valorifică și achizițiile cognitive de la alte 
obiecte – citire, scriere, matematică, educație plastică, compozițîi aplicative, educație muzicală. Un alt gen 
de lecțîi de dezvoltarea vorbirii la școlarii mici îl constituie citirea unor texte scurte, amuzante. Aceste lecțîi 
se desfășoară pe o anumită tema:: leneșul, mincinosul cu valoare educativă prin combaterea unor trăsături 
negative de caracter și evidențierea celor pozitive. Jocul de rol, are implicațîi artistice, deoarece îi 
antrenează pe copiii talentați, dar îi și stimulează pe ceilalți să le urmeze exemplul. Memorizările au rol 
deosebit în dezvoltarea vorbirii, deoarece pun accept pe vocabular, pe însușirea de noi expresii și cuvinte.  

 Pentru o dezvoltare corectă a vorbirii pot fi utilizate exerciţîi de gimnastică articulatorie sau diverse 
exercițîi pentru exprimarea verbală corectă.  

 Invăţătorului îi revine sarcina de a observa acţiunile şi comportamentele copiilor, să descopere care 
sunt abilitățile pe care copiii nu le au formate sis a proiecteze conținutul didactic astfel încât acesta să vină 
în sprijinul copilului pentru formarea, corectarea sau dezvoltarea abilităților identificate.  

 Rezultatul unui raport pozitiv învăţător-elev se va regăși mai târși în adulțîi care se vor integra în 
societate, care vor răspunde într-un fel sau altor nevoilor unei societăți într-o continuă mișcare.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

VLASIN VERONICA 
 
A avea cei şapte ani de acasă înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-cuviinţă tot timpul, în 

orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc. ”Educaţia 
unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Copilul trăieşte faptele părinţilor (care-i vor servi 
de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu sunt percepute constient decat 
de copii foarte inteligenti, ele sunt percepute mai totdeauna de inconstientul care le emite apoi constientului 
in situatii similare de viaţă cu cele în care au fost date. Felul in care un copil percepe şi stochează în 
inconstient mesajul ascuns al propozitiilor care îi sunt spuse de catre figurile parentale, îi vor pecetlui 
destinul (şi numai un miracol îl poate schimba – cum spunea Eric Berne).  

Părinţii îşi educă copiii (pe lângă exemplul personal) prin următoarele categorii de propoziţii / fraze: 
principii, ordine, atribuiri, porunci (injoncţiuni), contraporunci (contrainjoncţiuni), programe şi 
permisiuni.  

Unele din aceste tipuri de fraze pot contine mesaje ambivalente (frazele exprimate la momente 
diferite în contexte diferite şi cu înţeles opus) sau disjuncte (două enunţuri în aceaşi frază care se exclud 
reciproc). Acest gen de mesaje sunt considerate a fi responsabile pentru schizofrenizarea copilului.  

Se considera ca la nivel non verbal, mesajele parentale sunt date pana la varsta de 3 ani. Din motive 
didactice si terapeutice, aceste mesaje au fost ordonate pe categorii si redate textual desi majoritatea sunt 
percepute ca senzatii. Terapeutii sunt intens preocupati de mesajele distructive, care pot induce copilului 
patologia psihica de mai tarziu. ” 

 Această expresie: ”cei șapte ani de acasă” este utilizată des, fie în context pozitiv, fie în context 
negativ. Ani petrecuți aproape de familie, de părinți sunt primordiali. Educația pe care o primesc copiii în 
acești cei șapte ani de acasă, se oglindește pe tot parcursul vieții. Părintele este dator a-i oferi copilului o 
educație bună, una de calitate încă din primele zile de viață, să-i acorde o atenție sporită. Când acesta începe 
să priceapă, să treacă prin filtrul rațiunii sale, părintele este responsabil să îi explice lucrurile, să-l facă pe 
copil să discearnă binele de rău. Consider că, a fi părinte este o responsabilitate mare în continuă actualizare, 
o responsabilitate uriașă. Copiii vin pe lume cu un bagaj genetic, o moștenire genetică, un temperament, 
dar felul cum ei se dezvoltă se află în palmele adultului, în modul în care noi interacționăm cu ei. Maxim 
Meleni afirmă: ”părinții sunt oglinda copiilor, iar copiii devin oglinda părinților. ” Pentru a avea un copil 
bine crescut este necesar ca părinții să fie un exemplu pozitiv, un bun model, să se obișnuiască cu bunele 
maniere, pornind de la lucruri simple încă de la vârsta fragedă: să salute, să mulțumească, să spună te rog, 
iartă-mă.. .  

 Cei șapte ani de acasă îi arătăm în societate, la școală, în familie, în diverse locuri, prin 
comportament, atitudine, reacțiile la diferite situații. ” Cei șapte ani de acasă” îi arătăm în societate, la 
școală, în familie, în diverse locuri.. . în concluzie, educația este cea mai de calitate ”haina” pe care copilul 
o poate îmbrăca, iar haina a fost cumpărată din banii strânși în cei șapte ani.  
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 ,,CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR VODĂ ROMINA LILIANA 
 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos.  

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei în a noastră.  

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea.  

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
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decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE ȘI IN COMUNITATE 
 

 PROF. INV. PRIMAR, VODIȚĂ CRISTINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA FILIAȘI 

 
 Ȋn literatura de specialitate pot fi identificate cinci principii ale campaniilor de success privind 

promovarea imaginii școlii: 
 Identificarea nevoilor, a intereselor, a obiectivelor și posibilităților publicului prioritar; 
 Planificarea și exectuarea campaniei ȋntr-un mod sistematic; 
 Monitorizarea și evaluarea continua pentru a vedea ce funcționează și unde trebuie făcute eforturi 

suplimentare; 
 Luarea ȋn considerare a rolurilor complementare ale comunicării interpersonale cu mass-media; 
 Selecția unor media potrivite pentru fiecare public prioritar.  
 Realizarea strategiei de piață a politicii de marketing educațional necesită un complex de activități 

concentrate ȋn jurul elementelor de bază: produsul sau serviciul, prețul, distribuția și promovarea. Adică 
combinarea elementelor care compun politica de promovare.  

 Succesul sau insuccesul unei campanii de promovare imaginii școlii depinde ȋn mare măsură de 
creativitatea temei. Trebuie să se răspundă la ȋntrebarea ,, Care este cea mai potrivită modalitate pentru a 
atrage atenția publicului?”. Prin creativitate, adică prin folosirea de cuvinte și simboluri ȋntr-o abordare 
originală pentru fiecare public, se obțin efectele dorite.  

 Un rol important ȋl au și târgurile educaționale organizate de instituțiile de ȋnvățământ, precum ,,Ziua 
porților deschise”. Organizarea judicioasa a acestora poate sa se soldeze cu succes ȋn ceea ce privește 
ȋnscrierea mai multor adolescent la o formă sau alta de educație. Târgul educațional trebuie sa ofere celor 
interesați multe informații dintr-un domeniu sau altul, prin panouri, fotografii, grafice, pliante, ghiduri, etc. 
Târgul educational este un cadru propice al difuzării directe a produsului educational, un spațiu potrivit 
pentru comunicare ȋntre instituția de ȋnvățământ și viitorii elevi.  

 Pe lângă organizarea unui eveniment special, promovarea se mai poate face și cu prilejul unor 
sărbători, a unor manifestări cultural-artistice, aniversări, etc. Ȋn acest caz se tipăresc programe, pliante, 
ghiduri, ȋn care se poate explica oferta educațională.  

Ȋnainte de a planifica o campanie de promovare a imaginii școlii trebuie să ai o descriere clară a 
publicului. Ȋn consecință, trebuie selectată media potrivită pentru transimterea unui anumit mesaj.  

 Mediatizarea acestor activități cu participarea unor personalități din viața științifică, culturală, 
politică, sportivă, completează imaginea școlii  

 Promovarea marketingului educational se realizează și prin participarea la târgurile educaționale: la 
târgurile tradiționale de mărțisoare unde elevii valorifică talentele artistice, la manifestările cultural-artistice 
( cum ar fi ,,Sărbătoarea toporașilor’’).  

 O atenție deosebită trebuie acordată și strategiilor de colaborare și comunicare cu familiile elevilor. 
Copiii ai căror părinți se implică și țin o strânsă colaborare cu școala obțin performanțe superioare. Când 
părinții colaborează cu profesorii se obțin efecte pozitive legate de atitudinile elevilor privind școala, 
temele, realizările și aspirațiile școlare.  

 Un alt mijloc de a face marketing este contactul direct cu viitori elevi. Este vorba de contactarea 
copiilor din gradinițe prin participare la activitățile metodice desfășurate de aceștia, prin realizarea unor 
proiecte școală- grădiniță, prin vizitarea școlii cu diferite ocazii: ,de ,,Ziua porților deschise’’, de sărbătorile 
de iarnă, de 1 iunie.  

 Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, 
utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini 
unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.  

 Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, se vor urmări : 
 a) reliefarea rolului instituţiei educative, care va scoate în evidenţă: 
* trăsăturile definitorii ale instituţiei educaţionale; 
* locul şi rolul în sistemul educaţional; 
* tradiţiile şi realizările instituţiei; 
* aprecierea făcută de sistem şi comunitate ; 
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* interacţiunile educaţionale cu alte instituţii; 
* avantajele oferite elevilor; 
* perspectivele medii şi lungi ale instituţiei.  
b) reliefarea activităţii instituţiei educative: 
* evidenţierea activităţilor specifice instituţiei; 
* activităţile extraşcolare; 
* programe şi proiecte ale instituţiei; 
* activităţi în folosul angajaţilor; 
* activităţi în folosul comunităţii.  
c) reliefarea rolului angajaţilor: 
 * rolul membrilor marcanţi ai instituţiei; 
 * drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 
 * profesionalismul; 
 * competenţa; 
 * onestitatea; 
 * contribuţii importante la realizarea scopului instituţiei şi ale angajaţilor; 
 * participarea angajaţilor la manifestări educaţionale şi ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale; 
 * rezultate de prestigiu ale angajaţilor.  
d) reliefarea evenimentelor importante în viaţa instituţiei sau la care participă instituţia pe plan local, 

national şi internaţional.  
 Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine 

pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.  
 Studiile arată că educatorii buni dintr-o școală au de regulă și flerul marketingului, pentru că ei fac 

marketing ȋn orice moment al muncii lor. Ca buni educatori vom identifica și anticipa nevoile elevilor nostri 
și vom satisfice aceste nevoi ȋntr-o manieră ,,profitabilă’’ trecând prin cunoștințele și abilitățile din clasă și 
din afara ei.  

 La stabilirea valorii, ȋn cazul marketingului educația trebuie să țină cont de calitatea actului 
educational, de investigațiile făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de calitatea 
profesorilor care susțin educația. Adevărata valoare a unei școli se stabilește la sfârșitul perioadei de 
școlarizare, ȋn funcție de rezultatele și performanțele de care sunt capabili absolvenții școlii respective.  

 Educația de succes este cel mai bun marketing! 
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IMAGINEA MAMEI IN LITERATURA 
 

VOICU VOICUTA 
PROFESOR- COLEGIUL TEHNIC ,,ION MINCU” FOCSANI 

 
De-a lungul evoluṭiei umanităṭii, au tot survenit modificări, însă pot fi observate ṣi câteva constante 

precum imaginea mamei, asupra căreia pictorii ṣi-au oprit pensula, compozitorii i-au înălṭat imnuri, iar 
scriitorii au eternizat-o. În ciuda tendinṭei de pierdere a contactului cu sacrul, cu spiritualul, rostirea acestui 
cuvânt umanizează, sensibilizează, stoarce lacrimi ṣi din cele mai înveninate suflete. Termenul provine în 
limba română din latinescul ,,mater”, dar interesantă este universalitatea silabei ,, ma”, prezentă aproape în 
toate limbile pământului.  

Asocierea pământului cu principiul feminin în anumite culturi demonstrează necesitatea fiinṭei umane 
de a găsi un sens existenṭei, de a descoperi un punct comun al naṣterii. Faptul că natura însăṣi este numită 
,, mama” validează dorul omului după o fiinṭă originară atotnăscătoare. Dorinṭa capătă dimensiuni sacre 
prin imaginea Fecioarei Maria, care este expresia cea mai înaltă a maternităṭii ṣi a feminităṭii tributare 
gingăṣiei, compasiunii, jertfei. Emblematică în acest sens este sculptura lui Michelangelo ,, La pieta”, 
realizată dintr-un singur bloc de marmură ṣi care surpinde întreaga durere a mamei care îṣi vede fiul mort. 
În literatura naṭională, versul eminescian înalṭă ṣi el o ,, Rugăciune” către aceasta ,, Noi, ce din mila 
sfântului/ Umbră facem pământului,/ Rugămu-ne-ndurărilor/ Luceafărului mărilor/ Ascultă-a noastre 
plângeri”.  

Creaṭiile din întreaga lume, indiferent de alte iconuri culturale specifice zonei de provenienṭă, aduc 
un elogiu maternităṭii, percepută sub mai multe forme. Pentru Ion Creangă, mama este cea care se îngrijeṣte 
de educaṭia copilului, îl forṭează să îṣi depăṣească limitele trimiṭându-l la ,,ṣcoala de popi”, îl penalizează 
punându-l într-o situaṭie jenantă prin luarea hainelor de la gârlă. Toate acestea ṣi multe alte aspecte 
conturează ,,cei ṣapte ani de acasă” corespunzători unui bun-simṭ nativ al ṭăranului român ,, braṭele ei m-
au legănat [.. . ] Ṣi sânge din sângele ei ṣi carne din carnea ei am împrumutat, ṣi a vorbi de la dânsa am 
învăṭat".  

Un alt autor care descrie cu multă căldură chipul mamei este Lucian Blaga în ,,Hronicul ṣi cântecul 
vârstelor”. Aici autorul scrie cuvântul ,,mama” cu majuscule, ca un elogiu adus fiinṭei ce se dăruieṣte total 
familiei ṣi creṣterii copiilor. E persoana care îi forṭează intrarea în logos ṣi îi mijloceṣte descoperirea tainei 
pe care o poartă fiecare vorbă din ṭesătura basmelor ,,Foamea de basm, firească vârstei, mi-o astâmpăra cu 
intermitenṭe ce atârnau de vremuirea de afară sau de urâtul inimei, numai Mama cu cele câteva poveṣti ale 
ai. Nu ṣtia Mama prea multe, dar nimerea fără greṣ tonul lumii ireale, încât chiar chiar glasul ei mi se părea 
că vine dintr-o a patra dimensiune a spaṭiului. ” În ochii adultului ce rememorează trecutul, mama apare ca 
o figură sacralizată, ce mediază lumi ṣtiute doar de ea, iar rostirea poveṣtii devine echivalentul unui ritual 
iniṭiatic necesar pregătirii copilului pentru marea întâlnire cu viaṭa.  

Nu doar textele autobiografice subliniază complexitatea maternităṭii. Ficṭiunea îṣi are eroinele ei, 
precum Vitoria Lipan din romanul ,, Baltagul” de Mihail Sadoveanu. Soṭie de oier învăṭată cu vicisitudinile 
vieṭii, ea îndeplineṣte mai multe roluri, printre care ṣi pe cel de apărătoare a rânduielii. În acest scop 
manifestă asprime în relaṭia cu Minodora, fiica ei, interzicându-i însuṣirea formelor civilizaṭiei urbane, 
precum cocul, valsul sau înlocuirea iei cu bluză. Atitudinea intransigentă îṣi are sorgintea în convingerea 
că ordinea străveche a funcṭionat perfect ṣi nu există motiv întemeiat pentru a o schimba. De asemenea, 
pentru ea, oraṣul este un spaṭiu nociv, ce distruge frumuseṭea spiritului uman.  

Se observă că timpurile se schimbă, dar mama este percepută ca o garanṭie a formării individului, ea 
are o funcṭie decisivă în devenirea oricărui om.  

 
Bibliografie: 
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Ion Creangă- Amintiri din copilărie, Editura Editura Hyperion, Chiṣinău, 1992 
Mihai Eminescu- Poezii, Casa de Editură ṣi Presă ,, Viaṭa românească”, Bucureṣti, 1991 
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FAMILIA, MEDIUL NORMAL PENTRU  
CREŞTEREA ŞI EDUCAREA COPIILOR 

 
VOICULESCU SIMONA 

 
Familia exercită o influență adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștințele despre natură, 

societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în 
familie. ( Utilizarea în limbajul comun a expresiei :,, A avea cei șapte ani de acasă”) 

Educația în familie, cei șapte ani de acasă, influențează puternic întreagă existență a individului, 
indiferent dacă el recunoaște sau nu. Părinții sunt modele pe care copiii, conștient sau inconștient, le văd cu 
ochii minții și le urmează.  

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 
sinceritatea, decenta în vorbire și atitudini, ordinea, grija față de lucrurile încredințate. În realizarea acestor 
sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. Părinții le spun copiilor 
ce e bine și ce este rau, ce e drept și ce nu este drept, ce e frumos și ce e urat în comportament. Aceste 
noțiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său și a celor din jur. Tot în sens 
moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg și prieten.  

 Prin caracterul său stabil și coerent familia este mediul educogen primar, cu valențe formative 
esențiale pentru dezvoltarea normală a copilului. Apartenența copilului la familie este condiționată de 
siguranță afectiv materială și afectiv esențială pentru dezvoltarea psihică, îndeosebi în etapele timpurii ale 
evoluției acestuia. Din această cauză separarea copilului de familie poate determina perturbări grave ale 
echilibrului lui biopsihic.  

 Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectuală, afectivă și volitivă a personalității 
copiilor, climatul și atmosfera familială devenind cadrul de ambianța materială, spirituală și afectivă în care 
se vor formă copiii. De aceea eventualele carențe materiale ale mediului și climatului familial, influențează 
în mod negativ dezvoltarea psihocomportamentala a copiilor.  

 Se vorbește tot mai mult despre existența unei adevărate „crize” a familiei moderne. Această stare 
critică poate fi determinată de inversarea rolurilor soț-soție, de dispariția unor roluri tradiționale, de 
problemele materiale, sau de absența părinților din cadrul căminului pentru îndeplinirea sarcinilor socio-
profesionale, ceea ce determină o mai slabă preocupare a lor, pentru educația copiilor.  

 Conform Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, acesta „ trebuie să crească într-un mediu 
familial, într-o admosfera de fercire, dragoste și înțelegere” pentru a-și dezvoltă complet și armonios 
personalitatea. Este recunoscut faptul că în cadrul familiei copilul își dezvoltă simțul identitățîi. O relație 
pozitivă și consistentă cu părințîi, în care aceștia reușesc să vină în întâmpinarea nevoilor copilului, îl ajută 
să capete siguranță interioară, să-și cunoască și să-și înțeleagă propriul trecut, să devină autonom.  

 Familia este primul mediu în care copilul experimentează relațîi și el va dezvoltă relații în afara 
acestui mediu pornind de la modelele pe care le-a preluat de aici. De aceea un copil are nevoie de legături 
emoționale stabile, de sentimentul apartenenței necondiționate la un grup de persoane (în esență familia sa), 
de un mediu securizat care să-i permită experiențe normale de viață.  

 Familia rămâne grupul social vital în asigurarea îngrijirii, protecției și educației copilului. În 
contextul schimbărilor sociale se constată o diversificare a modelelor familiale: frecventa crescândă a 
coabitărilor (concubinaje), creșterea numărului divorțurilor, a familiilor cu un singur părinte, opțiunea unor 
femei de a avea un copil în afară căsniciei, noile forme coexistand cu modelul „clasic” al familiei conjugate.  

 Într-o lume în care toate instituțiile și toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm accelerat, 
familia nu poate rămâne neschimbată și nu trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familială. 
Toate aceste schimbări nu trebuie interpretate că o criză a familiei, ci mai repede că adaptări ale conduitei 
individuale la schimbările demografice, econimoce și materiale care afectează societățile în ansamblul lor.  

Familia este cea mai în măsură să răspundă nevoilor copilului, afectiv ceva mai adecvată trebuintelor 
lui pentru că numai aceste relații afective și sentimente de dragoste îl fac pe părinte să înțeleagă și să 
intuiască copilul și starea lui de copilărie. În familie își poate satisface nevoile sale primare, își poate 
manifesta frustrările inevitabile, temperate de dragostea părinților. În familie copilul poate să-și investească 
toate resursele emoționale și să învețe să și le controleze pentru că aici ar trebui să fie în mod sigur un mediu 
mai ales afectiv – garanție pentru o dezvoltare armonioasă.  
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 „Dragostea este astfel nu numai cheagul familiei, ci și calea cea mai eficientă a educației, dar numai 
dacă ea e potrivită și cu măsură”. Nu în ultimul rând „pentru a fi un bun mediu educativ, familia trebuie să 
aibă o situație economică aptă să satisfacă trebuințele de prim ordin ale membrilor săi”. Educarea unui copil 
nu este un lucru atât de ușor. Unii părinți, având concepții învechite, cred că ei știu cel mai bine să-și educe 
copilul, neacceptând sfaturi din exterior. În prezent există o mulțime de cărți, filme și emisiuni special 
realizate pentru îndrumarea pedagogică a părinților.  

 Dialogul cu familia este unul din elementele indispensabile ale reușitei școlare.  
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FAMILIA ȘI EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. VOINA OANA 
GRĂDINIȚA P. P. ,,FLOAREA-SOARELUI” REȘIȚA 

 
Copilul se deosebeşte calitativ de adult. El are în mod legitim dreptul de a ocupa o poziţie privilegiată 

şi de a se bucura de un „tratament” specific. Sănătatea, dezvoltarea şi educaţia copilului trebuie să fie în 
centrul preocupărilor familiei.  

Într-o lume în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm accelerat, 
familia nu poate rămâne neschimbată. Nu trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familială. 
Toate aceste schimbări nu trebuie interpretate ca o criză a familiei, ci, mai degrabă, ca adaptări ale conduitei 
individuale la schimbările demografice, economice şi materiale ce afectează societăţile în ansamblul lor.  

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni 
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei, 
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii 
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale 
(“cei sapte ani de acasa” ) constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind 
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si 
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai 
mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele 
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.  

In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul 
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental 
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului.  

Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine 
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea 
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile 
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta 
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie 
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, 
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile 
educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in 
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, 
etc si, pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari.  

Afirmand ”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu am 
facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia buna, 
maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate.  

Familia ca întreg, ca ansamblu de interacțiuni sănătoase reprezintă însă mai mult decât atât. Familia 
este un spațiu de educație, de înțelegere, de dezvoltare care depășește forța fiecărui membru component în 
parte: astfel, degeaba fiecare din părinți se comportă bine cu copilul dacă familia este disfuncțională, dacă 
există lipsă de coerență, de înțelegere, dacă nu există liniștea necesară construcției educației de succes 
pentru copil.  

Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si 
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta 
o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si 
comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un 
comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele 
ei, in ultima instanta, timiditate exagerata.  

Copilul are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, destul de maleabili in raporturile cu 
copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii se ocupa de el, ca iau parte la 
micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se dezintereseaza de ceeea ce se intampla la 
scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si 
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inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii sai impartasesc acelasi nivel de 
exigenta. ” 

Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii ei, prin 
noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme 
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia 
sa. Educatia, sub toate formele ei, este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si 
eficient la societatea viitorului 
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DREPTUL LA PARTICIPARE ȘI CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. CONSILIER ȘCOLAR CARMEN-DANIELA VOINEA 
C. J. R. A. E. /ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 13 
/ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SFANTA MARIA ”  

BOTOȘANI 
 
 “Nu vă transformaţi copiii în neputiincioşi, făcându-le viaţa uşoară”. Robert Heinlein  
 
 Drepturile copilului sunt drepturi umane pentru copii şi tineri. Aceste drepturi asigură posibilitatea 

ca copiii să crească într-o lume sigură şi sănătoasă, unde îşi pot realiza pe deplin potenţialul lor şi pot 
participa în societate. Ele se aplică pentru toţi copiii şi tinerii, indiferent de cine sunt sau de unde vin.  

 De ce este important să existe drepturi ale copilului? Din mai multe motive: 1. În majoritatea 
societăţilor nu există structuri legale sau sociale specializate în promovarea şi apărarea drepturilor copilului; 
2. Dezvoltarea copiilor într-un mediu sănătos este esenţială pentru viitorul unei societăţi; 3. Copiii sunt mai 
vulnerabili decât adulţii în faţa dificultăţilor vieţii; 4. Copiii sunt mai afectaţi de activitatea sau pasivitatea 
guvernelor; 5. Copiii nu au drept de vot sau influenţă politică, iar puterea lor economică nu este 
considerabilă. Deseori doleanţele lor nu sunt auzite; 6. Copiii sunt mai expuşi exploatării şi abuzului. În 
multe societăţi copiii sunt consideraţi o proprietate a părinţilor, persoane pe cale de a deveni adulţi, ce nu 
pot deocamdată aduce nici un aport la dezvoltarea societăţii.  

 De aceea, Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, adoptată în noiembrie 1989 şi acceptată până 
în prezent în peste 191 de ţări, este unul din cele mai bune lucruri care s-au putut întâmpla deoarece aceste 
ţări sunt obligate de către legile internaţionale să îndeplinească drepturile copiilor lor.  

 Ea conţine 54 de articole structurate după patru principii generale care sunt fundamentale pentru 
filosofia Convenţiei cu privire la drepturile copilului. Ele trebuie luate în considerare atunci când se iau 
decizii despre tineri sau ori de câte ori se întreprinde o acţiune care îi afectează. Aceste sunt: 1. Non-
discriminarea (art. 2); 2. Interesele copilului (art. 3); 3. Supravieţuirea şi dezvoltarea (art. 6); 4. Participare 
(art. 12).  

 Toate principiile e necesar a fi respectate pentru ca un copil, tânăr, să devină o persoană care să fie 
utilă societății.  

 Dar pentru ca acest lucru să se poată realiza, este important ca principiul participării să fie pus în 
practică. Conform Convenţiei, participarea este un drept moral şi juridic al tuturor copiilor. Ea trebuie să 
fie conştientă şi benevolă şi nu poate fi constrânsă. Lumea ar deveni cu mult mai bună dacă părerile copiilor 
ar fi luate în considerare, iar participarea lor în viaţa comunităţii ar fi stimulată şi s-ar extinde.  

 Articolul 12 (1) al Convenţiei conţine apelul privind participarea copiilor: „Statele-membre asigură 
copilului apt să-şi formuleze opiniile sale, dreptul de a-şi exprima liber aceste opinii referitoare la toate 
problemele care-l privesc, concomitent acordându-se o atenţie cuvenită opiniilor copilului în funcţie de 
vârsta şi de gradul lui de maturitate. ”  

 Dacă copiii sunt capabili să-şi exprime părerea, este important ca adulţii să creeze condiţiile necesare 
pentru aceasta. Articolul 12 obligă adulţii în calitatea lor de părinţi, specialişti într-un domeniu sau 
politicieni să asigure şi să încurajeze copiii să-şi exprime punctul lor de vedere. Copilul însă nu poate fi 
constrâns să-şi expună opinia, dacă nu doreşte. Nu este suficient să-i oferi copilului dreptul de a fi ascultat, 
este important să se ia în considerare ceea ce spune.  

 Din cea mai fragedă vârstă, copii încearcă să înţeleagă ce fel de participare conştientă pot să 
desfăşoare în viaţa societăţii. Metoda cea mai bună de a-i ajuta să devină cetăţeni activi constă în stimularea 
participării lor în procesul de luare a deciziilor la toate etapele şi nivelurile, inclusiv în familie, şcoală, la 
serviciu şi în societate. Ei doresc să se implice deoarece:  

- Le oferă experienţă.  
- Învaţă să se autoaprecieze.  
- Nu mai sunt asociaţi cu copilăria.  
- Îi abilitează să oprească abuzul şi neglijarea drepturilor lor.  
- Au ceva important de spus.  
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-  Cred că adulţii îi înţeleg greşit.  
- Cred că ar putea contribui la luarea unor decizii mai bune.  
- Consideră că e corect să fie ascultaţi când e vorba de o problemă ce ţine de viaţa lor. Vor să 

contribuie la schimbarea lumii de azi în una mai bună.  
- Ar putea fi vesel.  
- Le oferă posibilitatea de a întâlni copii din diferite medii, vârste şi cu experienţă diferită.  
 Părinții sunt primii care îi pot învăța ce înseamnă participarea respectând în relația cu copiii lor câteva 

principii:  
• O abordare etică: transparenţă, onestitate, responsabilitate 
• Un mediu prietenos pentru copil 
• Egalitatea şanselor 
• Participarea promovează siguranţa şi protecţia copiilor  
 Deci, o relație pozitivă cu copiii este cheia succesului pentru a-i învăța ce însemnă participarea.  
 Câteva metode prin care părinții pot încuraja participarea copilului în familie sunt: 
• Ascultă copilul cu adevărat! 
• Rezervă-ţi timp pentru a-l înţelege cu adevărat! Petrece timpul împreună cu el! 
•  Ţine cont de opinia şi de ideile lui atunci când faceţi ceva pentru toată familia! 
• Consultă-l atunci când se ia o decizie care îl priveşte! 
• Implică-ţi copilul în repartizarea bugetului familiei!  
• Acceptă copilul aşa cum este şi laudă-i intenţiile, iniţiativele, încercările!  
• Vorbeşte cu el despre problemele pe care le ai, astfel încât el să ştie că nu sunt unicii care au 

necazuri!  
• Nu-l compara cu fraţii, surorile sau prietenii lui!  
• Negociază cu el regulile!  
• Găseşte o activitate comună care vă place tuturor şi faceţi-o împreună! 
• Oferă alegeri şi dă-i copilului putere să aleagă atunci când ia decizii!  
• Interesează-te de viaţa lui la şcoală! 
• Pregătiţi şi luaţi masa împreună cu toată familia!  
• Învaţă copilul tău să facă faţă diferitelor situaţii care apar!  
• Spune-i că te bucuri să fii mama/tata lui! 
 Dacă reușim să facem acest lucru încă de la început și continuăm de-a lungul timpului, dacă urmărim, 

de asemenea, cum se încurajează participarea copilului la școală obținem rezultate importante: copiii simt 
că au control asupra situaţiei; sunt responsabilizați; opinia unui copil poate genera o perspectivă nouă la 
care adultul nu s-a gândit; soluţia adoptată ca urmare a ascultării opiniei copilului poate fi mai adaptată 
nevoilor sale; copilul are posibilitatea să-şi dezvolte imaginaţia şi creativitatea; părintele are posibilitatea 
să-şi cunoască copilul, prin prisma alegerilor pe care le face; creşte gradul de armonie al familiei; se 
consolidează relaţia dintre părinţi şi copil, prin dezvoltarea încrederii, comunicării şi efectuării de activităţi 
împreună; se uşurează munca părintelui, prin efectuarea unor sarcini mici de către copil.  

 
Bibliografie:  
1. „Assumer des responsabilites – les partager. Comment promouvoir la participation des enfants 

etdes jeunes“, Rapport de la Commission federale pour la jeunesse, Berne 2001 
2. „Children as participants. Swedish experience of child participation in society’s decision-making 

processes“, Ministry of Health and Social Affairs and Ministry for Foreign Affairs, Sweden, Mai 2001.  
3. „Participarea copiilor și Convenţia privind drepturile copilului“, UNICEF, 1999 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR VOINEA DANA 
G. P. P. BOBOCEI DIN MICRO III, BUZĂU 

 
Întreaga dezvoltare psihică și morală a copilului se află sub influenţa mediului familial în care acesta 

evoluează, mediu care este primul intermediar în relaţiile cu societatea şi, în acelaşi timp, “creuzetul” în 
care se conturează personalitatea.  

 Claude Levi-Strauss a definit familia prin prisma obligaţiilor şi aspiraţiilor comune soţilor ce au 
datoria de a-şi creşte familia nu doar asigurându-le existenţa materială ci şi un climat favorabil afectiv şi 
moral. Familia reprezintă cea mai veche si mai stabilă formă de comunitate umană, care îşi aduce aportul 
nu numai prin perpetuarea speciei ci are rol esenţial în evoluţia şi continuitatea vieţii sociale.  

 Individualizarea familiei ca grup social, în raport cu alte grupuri, rezidă din faptul că în interiorul 
acesteia se practică un anume stil de viață, modele proprii de conduită, norme şi valori care sunt transmise 
din generaţie în generaţie, din aceasta rezultând rolul social al familiei în formarea personalitaţii indivizilor.  

 Faţă de societate, în ansamblul ei, având în vedere că membrii familiei sunt şi membrii ai societaţii, 
familia îndeplineşte funcţii pe care alte grupuri nu le pot îndeplini : 

• prin procreare, îngrijire, formare şi educare a copiilor, familia contribuie la păstrarea continuitaţii 
biologice a societăţii; 

• transmiţând moştenirea culturală în procesul socializării prezintă funcţia de menţinere a 
continuităţii culturale; 

• satisface nevoile emoţionale ale membrilor săi, astfel încât asigură sentimente de siguranţă şi de 
menţinere a personalitaţii; 

• exercită control social asupra întregului mod de comportare a membrilor săi, mai ales a copiilor; 
 Asigurarea unei structuri normale de familie- care răspunde cel mai bine trebuinţelor copilului şi 

buna funcţionalitate sunt condiţii indispensabile pentru stabilitatea universului unui copil astfel încât el să 
nu fie niciodată nevoit să facă faţă unor probleme umane (divorţ, recăsătorie, adopţie) care îi depăşesc 
puterea de înţelegere.  

 Părinţii reprezintă, indiscutabil, cei mai puternici şi importanţi educatori deoarece influenţează 
copilul de la vârsta cea mai fragedă. Un copil aparţinând speciei umane nu poate supravieţui neajutat, cel 
puţin pe parcursul primilor patru sau cinci ani de viaţă, când trebuie să-i fie satisfăcute nevoile 
fundamentale: iubire, vorbire şi ascultare, joc, crearea unei imagini despre lume, sentimentul apartenenţei 
la o familie, încercarea puterii, mişcare, hrănire corespunzătoare, nevoi a căror împlinire nu se poate realiza 
decât într-un spaţiu comun- nu doar spaţiu fizic- unde ei să se cunoască, să comunice, să se interinfluenţeze. 
Fiinţa neajutorată va deveni treptat o persoană conștientă de sine, inteligentă şi integrată în tipul de cultură 
în care s-a născut.  

 Procesul nu se realizează însă în mod pasiv, în sensul în care copilul doar ar absorbi influenţele cu 
care intră în contact, căci el este o fiinţă activă ale cărei exigenţe sau necesitaţi afectează comportamentul 
celor responsabili cu îngrijirea sa şi mai ales pentru că există această repetabilitate zilnică a interacţiunilor 
dintre ei. Şi părinţii şi copilul îşi modifică comportamentul unii faţă de alţii prin stimulare reciprocă 
continuă iar maniera unică de participare a copilului este un factor crucial şi pentru comportamentul 
părinţilor. Totuşi, fără a fi crescut sub influenţa adulţilor umani, copilul nu ar putea fi educat.  

 Iniţierea socială porneşte în cadrul lărgit al familiei şi presupune un proces psiho-social de 
transmitere-asimilare a modelelor de comportare specifice acestui grup, proces esenţial cu atât mai mult cu 
cât copilul, ca potenţială personalitate umană, nu posedă limbaj articulat,nu are nici un fel de cunoștinţe, 
atitudini, scopuri sau idealuri de viaţă. Contactul cu alţii este important în viaţa noastră, interacţiunea fiind 
esenţială în timpul primilor ani de viaţa pentru ca dezvoltarea biologică, psihică şi socială să se poată 
desfăşura în mod normal.  

 Mediul familial este cel mai direct legat de dezvoltarea armonioasă a copilului, având rol decisiv în 
devenirea copilului iar în condiţiile în care satisface permanent nevoia de suport afectiv şi pe cea de 
protecţie şi oferă premisele pe baza cărora se vor structura modelele psihologice şi sociale va reuşi să 
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valorifice total potenţialul biologic al copilului. Este sistemul în care copilul are experienţe, observă modele 
sau pattern-uri de activităţi şi interacţiuni, se dezvoltă în cadrul raporturilor dintre membrii familiei.  

 
 BIBLIOGRAFIE: 
1. Berge, A., (1977), Profesiunea de părinte, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
2. Pietraru, L. ,(1974), Familia şi sănătatea mintală a copilului, Editura Medicală, Bucureşti 
3. Dumitrana, M., (2000), Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: VOINEA ELENA GABRIELA 
GRADINITA “STROP DE ROUA”, SECTOR 4, BUCURESTI 

 
In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace 

importante de educatie si instructie.  
 Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare 

rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc 
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi 
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-
familial.  

 Ca prima veriga a sistemului educativ, familia are responsabilitati clare si diverse.  
Intrebarea care se pune este ,daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea responsabilitatilor 

educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ.  
 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de 
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea 
psihopedagogica, experienta.  

 Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt: noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media (T. V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea 
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes 
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia 
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre 
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.  

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” (favorabil) sau 
,,climatul negativ” (nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.  

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.  

 Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in 
formarea profilului moral al copilului.  

*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar 
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele” 
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent. 
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici 
un parinte pentru copilul sau.  

*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil va 
fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce 
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de 
scoala sau mai tarziu la locul de munca.  

*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de 
nereusita si sanctiune. Educatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin, discutii cu 
parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discretie, tact si calm in ce mod si sub ce forma se 
poate atenua si echilibra severitatea. Educatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu a judecatorului.  

*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi. 
Educatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune, 

2871

 



capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura cu pericolul 
evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.  

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatia dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea) toate insa cu 
masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.  

Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia 
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTARI SANATOASE A 
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI IN VIAȚA 

 
PROF. VRÎNCEANU IRINA CARMEN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, DR. ALEXANDRU ŞAFRAN” BACĂU 
 
Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 

dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra 
copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, 
intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau 
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia 
este instituţia fundamentală în toate societăţile.  

 Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.  

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.  

Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza 
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, 
soarele) pentru bunăstarea organismului. Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice 
a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.  

 Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a 
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă. Tot familia 
are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de dezvoltare, la 
vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii sunt realmente 
preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu corespunde acestui 
model ideal.  

Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de 
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de 
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii) 
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de 
timp, superficialitate etc. ): 

 În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea 
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se 
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.  

 În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi 
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca 
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului 
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc. ).  

 Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie 
să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor 
sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.  

 Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada 
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, 
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să 
facă lumea din jurul lor comprehensibilă. La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor 
pentru citit, pentru căutarea activă de informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite 
şi să îi ajute să sistematizeze cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare 
proactivă, să îi înveţe să rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.  
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 În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a 
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii 
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.  

Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare 
de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă cerinţelor. Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare.  

 Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală 
cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie 
şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme, 
inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.  

 Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea 
prima lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să 
simtă faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi 
recunoaşte o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele 
şi temerile. Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde 
atât reuşita lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  

 Aceste „cursuri” de dezvoltare a inteligenţei emoţionale nu se predau doar prin interacţiunea dintre 
copil şi părinţi sau din spusele şi actele părinţilor faţă de copii, ci şi prin intermediul modelelor pe care, în 
primul rand, părinţii şi ceilalţi membrii ai familiei (extinse) le oferă. Unii părinţi sunt profesori emoţionali 
talentaţi, alţii, din nefericire cei mai mulţi, nu.  

 Există numeroase studii care arată că felul în care părinții îşi tratează copiii, fie că este vorba de o 
disciplinare aspră sau de înţelegere, de reacţii empatice, de indiferenţă sau de căldură, are consecinţe 
profunde şi de durată pentru viaţa emoţională a copilului. Impactul părinţilor asupra dezvoltării emoţionale 
apare încă din perioada pre-natală (intrauterină) şi este cel mai puternic în primii ani de viaţă.  

 Pe măsură ce copiii cresc, lecţiile emoţionale pentru care sunt pregatiţi şi de care au nevoie se 
modifică. Lecţiile de empatie încep din prima copilărie cu părinţii care se adaptează sentimentelor copilului 
lor. Chiar dacă unele aptitudini emoţionale sunt întărite de educatori, prieteni, de-a lungul anilor, părinţii 
îşi pot ajuta cel mai mult copiii, deprinzându-i cu toate formele de inteligenţă emoţională: să înveţe să 
recunoască, să stăpânească şi să-şi domolească sentimentele; să aibă o reacţie de empatie, să ştie cum să 
trateze sentimentele ce apar în cadrul relaţiilor interumane.  
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 Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca 

intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte 
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau 
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze.  

 Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească 
lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa.  

 Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele,să le facem rău. 
Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă 
devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici 
tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între colegi. 
Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu lipsiţi 
de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări de 
dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de 
asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune.  

 Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea severi, 
când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie 
prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul protector, 
gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte.  

 Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici, aceştia 
din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi, 
nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând 
înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii.  

 Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare 
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă din 
punct de vedere social.  

 În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de poftă de mâncare, 
sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar 
mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi).  

 Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, între copilul din prima 
căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria anterioară a celor doi parteneri. Dacă 
nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu încearcă să şi-i apropie, să-i privească apropiat, aceştia 
devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau încăpăţânaţi, neascultători, ambele forme de reacţie determinând 
scăderea randamentului şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură.  

 Psihicul copilului este sensibil faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai 
mici schimbări de afecţiune faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri.  

 Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului 
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea 
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, 
astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt 
neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit, 
vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul care a 
greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta sufleteşte 
de noi.  

 Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, dar să 
nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să nu exagerăm 
răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică. Vom obţine în acest fel modificarea în 
rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi.  
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 “Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija 
şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic 
şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se 
preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să 
rămână modele vii, exemple demne de urmat.  

 O mare importanţă are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor, pentru buna educare 
şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă.  

 Să avem grijă să nu rezolvăm noi, părinţii, temele copilului, ci doar să-l ajutăm, să-l îndrumăm prin 
explicaţii cât mai corecte şi clare. Părinţii care rezolvă singuri problemele, desenează sau scriu, care practic 
îl înlocuiesc în muncă fac o mare greşeală: copilul rămâne dependent, nu se obişnuieşte să judece şi să 
lucreze singur, devine comod, răsfăţat şi, cu vârsta, va deveni leneş.  

 Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi prin urmărirea cu 
atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-
l feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în 
conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii acestuia.  
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Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca 

intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte 
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau 
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze.  

 Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească 
lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa.  

 Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele,să le facem rău. 
Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă 
devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici 
tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între colegi. 
Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu lipsiţi 
de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări ale 
dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de asprime faţă de cei 
din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune.  

 Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea severi, 
când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie 
prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul protector, 
gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte.  

 Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici, aceştia 
din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi, 
nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând 
înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii.  

 Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare 
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă din 
punct de vedere social.  

 În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de poftă de mâncare, 
sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar 
mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi).  

 Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, între copilul din prima 
căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria anterioară a celor doi parteneri. Dacă 
nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu încearcă să şi-i apropie, să-i privească apropiat, aceştia 
devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau încăpăţânaţi, neascultători, ambele forme de reacţie determinând 
scăderea randamentului şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură.  

 Psihicul copilului este sensibil faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai 
mici schimbări de afecţiune faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri.  

 Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului 
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea 
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, 
astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt 
neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit, 
vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul care a 
greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta sufleteşte 
de noi.  

 Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, dar să 
nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să nu exagerăm 
răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică. Vom obţine în acest fel modificarea în 
rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi.  
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 “Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija 
şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic 
şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se 
preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să 
rămână modele vii, exemple demne de urmat.  

 Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi prin urmărirea cu 
atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-
l feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în 
conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii acestuia.  
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Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ 
CEI ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ’’! 

 
PROFESOR: VUC MIHAI  

LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI, JUDEȚUL GORJ 
 
"Omul devine om numai prin educație. Dar educația, la rândul ei, trebuie sa se silească să urmeze 

mersul simplu al naturii. Toată puterea educatiei se întemeiază pe potrivirea acțiunii și efectelor ei cu 
efectele esențiale ale naturii însași. Procedeele educației și ale naturii nu sunt decât unul și același lucru. 
"(Pestalozzi) 

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

Expresia ,, Cei șapte ani de acasă,, este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, definește în bună măsură viitorul adult.  

Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare social.  

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat,educaţia în familie 
precedând-o pe cea instituţională. Copilul, în primii ani de viaţă este dependent de părinţi, iar aceştia nu 
trebuie să fie preocupaţi doar de latura fizică a îngrijirii lui,ci să aibă în vedere educaţia psiho-socială, 
corelând posibilităţile fizice cu cele psihice. Educaţia în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, 
iar educaţia sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluţia fizică,urmărindu-se concomitent 
educaţia intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluţia psihică a 
copilului îl au exemplele pozitive de acasă, deoarece la această vârstă,rolul exemplului este foarte 
important.  

De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului.  
10 reguli esenţiale în educaţia şi creşterea copilului până la 7 ani 
1. Învaţă-l să se poarte frumos!: bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului.  
2. Stabileşte şi impune reguli şi limite în comportamentul copilului! 
3. Comunică cât mai mult cu el! – comunicarea este secretul unei relaţii solide între părinţi şi copii.  
4. Învaţă-l să iubească lectura şi cărţile!- începe încă de când e bebeluş citindu-i poveşti, apoi 

treptat, lasă-l pe el să le exploreze până când învaţă să citească şi să se bucure singur de ele! 
5. Lasă-l să se bucure de copilărie! – permite-i copilului să socializeze, să se distreze, să se relaxeze, 

dar mai ales să se joace din plin.  
6. Nu abuza în niciun fel de copil! – (fizic, emoţional, verbal) evită educaţia cu ,,palma la fund’’ şi 

concentrează-te pe disciplina pozitivă.  
7. Învaţă-l să-şi exprime emoţii şi sentimente! – numai aşa va reuşi să rezolve conflictele pe cale 

paşnică şi să-şi controleze impulsurile sau să renunţe la agresivitate.  
8. Învaţă-l să spună mereu adevărul! – şi aceasta este o lecţie pe care o învaţă cel mai bine de la 

părinţi.  
9. Petrece cât mai mult timp cu micuţul tău! – Fii un părinte implicat şi devotat, iar cei 7 ani de 

acasă vor oglindi efortul şi calitatea timpului petrecut cu el! 
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10. Iubeşte-l necondiţionat şi arată-i zilnic asta! – Iubeşte-l indiferent de note, de cum arată, de 
performanţele intelectuale, fizice sau de altă natură! Nu glumi pe seama lui, nu-i pune porecle şi spune-i 
zilnic că îl iubeşti!  

 Cei 7 ani de acasă se termină odată ce mergem cu micuţul de mână la şcoală? Sau cei 7 ani de acasă 
se finalizează odată ce copilul devine părinte şi începe să-şi facă griji cu privire la cei 7 ani de acasă ai 
copilului său? 

 Eu cred că nu se termină niciodată!!! 
 
Bibliografie:  
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998  
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”ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR ! ’’ 
 

 PROF. VUG ADELA-ELEONORA 
 GRAD. P. P. NR. 5, LUGOJ 

 
Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o 

şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, 
copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, 
familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil.  

Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea poate 
oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. 
Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei şi 
întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu 
copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de 
personalitatea, temperamentul şi stilul său.  

Părinţii, familia, sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece pregătirea 
pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă 
o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum formează baza modului 
de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate 
de copii.  

 De asemenea familia este obligată să ofere copilului educaţia corespunzătoare. Copilul are dreptul 
de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi 
personalităţii sale. Părinţii copilului au, cu prioritate, dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie 
dată copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către 
acesta a cursurilor.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog 
frumos, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în 
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există ,, cei 7 ani de-acasă’’, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Primii șapte ani reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l invăţa să scrie, să citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc., 
cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizati prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.  

Rolul părinților în creșterea și educarea copiilor până la șapte ani, este foarte important, de aceea este 
nevoie de respectarea unor reguli bine precizate și esențiale în acest demers.  

Exemple de reguli bine definite în educaţia şi creşterea copilului până la 7 ani; 
• Învaţă-l să se poarte frumos! bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului.  
• Stabileşte şi impune reguli şi limite în comportamentul copilului! 
• Comunică cât mai mult cu el! – comunicarea este secretul unei relaţii solide între părinţi şi copii.  
• Lasă-l să se bucure de copilărie! permite-i copilului să socializeze, să se distreze, să se relaxeze, 

dar mai ales să se joace din plin.  
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• Nu abuza în niciun fel de copil! (fizic, emoţional, verbal) evită educaţia cu ,,palma la fund’’ şi 
concentrează-te pe disciplina pozitivă.  

• Învaţă-l să-şi exprime emoţii şi sentimente! – numai aşa va reuşi să rezolve conflictele pe cale 
paşnică şi să-şi controleze impulsurile sau să renunţe la agresivitate.  

• Învaţă-l să spună mereu adevărul! – şi aceasta este o lecţie pe care o învaţă cel mai bine de la 
părinţi.  

• Petrece cât mai mult timp cu micuţul tău! – fii un părinte implicat şi devotat, iar cei 7 ani de acasă 
vor oglindi efortul şi calitatea timpului petrecut cu el! 

• Iubeşte-l necondiţionat şi arată-i zilnic asta! – iubeşte-l indiferent de note, de cum arată, de 
performanţele intelectuale, fizice sau de altă natură! Nu glumi pe seama lui, u-i pune porecle şi spune-i 
zilnic că îl iubeşti!  

 Cei 7 ani de acasă se termină odată ce mergem cu micuţul de mână la şcoală?  
 Eu cred că nu se termină niciodată!!! 
 
Bibliografie: 
1. Ciofu Carmen, ”Interacţiunea părinţi-copii”, Ed. Medicală Amaltea, 1998  
2. Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţă", Ed. Compania, Bucureşti 
3. Vrăsmaş Ecaterina Adina, ”Consilierea şi educaţia părinţilor”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. VUIA IONELA MARINELA 
GRĂDINIȚA P. P. BOCȘA, JUD. CARAȘ - SEVERIN 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. BORCILĂ LAVINIA, PROF. VULPEȘ DANIELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOAREA-SOARELUI” REȘIȚA 
 
Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic ș. a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. În primii şapte ani de viaţă, copilul dovedeşte mare 
sensibilitate, receptivitate şi mobilitate. Potenţialul afectiv-volițional este în creștere, înclinațiile și 
aptitudinile se conturează în această etapă. Copilul dovedeşte si o mare putere de acumulare si asimilare de 
cunoştinţe.  

 Pornind de la particularităţile ontogenetice ale copilului, familia şi grădiniţa trebuie să-i asigure 
condiţii favorabile de creștere şi dezvoltare, în funcţie de disponibilităţile individuale. Cei care nu 
beneficiază in familie de condiţii favorabile dezvoltării lor, au şanse de recuperare, dacă frecventează 
grădiniţa. Aici procesul instructiv-educativ se desfăşoară în funcţie de particularităţile de vârstă şi se 
urmăreşte dezvoltarea armonioasă psihofizică, se stimulează gândirea si inteligenţa, se formează 
deprinderile de bază. Mai importante în această etapa sunt: deprinderile igienico-sanitare (de autoservire), 
de comportare civilizată şi politeţe, deprinderile de ordine şi curățenie. Copiii sunt antrenaţi în jocuri şi 
activităţi care se desfăşoară cu toată grupa şi individual, folosindu-se metode şi procedee specifice fiecărei 
etape de vârstă.  

 Deprinderile, odată formate, îl scutesc pe copil de alte solicitări, care mai târziu, ar necesita un 
consum mai mare de energie şi timp. Deprinderile care se pot forma la vârstă antepreşcolară și preşcolară 
(în familie şi grădiniţă), deprinderi care, uneori poartă denumirea de "bune deprinderi" sau "cei șapte ani 
de-acasă".. . Ele reprezintă forma cea mai simplă a învăţării de către copii a unor mişcări complexe şi 
atitudini care vor influenţa comportamentul lor viitor. Lipsa bunelor deprinderi face posibilă instalarea 
unora rele. Bunăoara, copilului căruia nu i s-au format deprinderile de autoservire la timpul potrivit, aşteaptă 
totul de la familie, de la părinţi. De aici şi necesitatea ca în familie, ca şi în grădiniţă, să se insiste pentru 
formarea deprinderilor de bază, până ce acestea se transformă în obişnuinţe.  

Deprinderea este un complex de acţiuni automatizate, bazate pe sisteme de legături nervoase 
temporare denumite "stereotipuri dinamice". La om, orice acţiune se însușeşte pe calea învăţării ca proces 
conştient". Este, aşadar, un moment al activităţii şi un, efect al învăţării.  

Pentru formarea deprinderilor, este nevoie de voinţă şi de timp, de concentrare mai mare din partea 
copilului, la ceea ce are el de făcut, ca, apoi, printr-un exerciţiu susţinut, să se ajungă la automatizarea 
mişcărilor şi exercitarea lor într-o anumită succesiune. Acest proces presupune concentrarea tuturor 
acţiunilor, precum şi eliminarea mişcărilor de prisos, care cer un mare consum de energie.  

 Pentru a se ajunge la automatizarea mişcărilor, acestea se repetă de mai multe ori, iar pe măsură ce 
se formează deprinderile, se cere prelungirea treptată a intervalelor dintre exerciţii. În această perioadă 
deosebit de importantă este atitudinea consecventă de care trebuie să dea dovadă părinţii, personalul 
educativ din creşe, educatoarele. De exemplu, dacă, în situaţii similare, odată i se cere copilului să realizeze 
un lucru si altădată nu, dacă unul din adulţi îi cere să îndeplinească "ceva" şi altul îi cere "altceva", sau dacă 
unul îi indică o cale şi altul una opusă, procesul este îngreuiat şi deprinderea nu se formează. De asemenea, 
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trebuie să existe o concordanţă deplina între ceea ce i se cere copilului în familie şi ceea ce se realizează în 
grădiniţă.  

 În procesul educativ-formativ al copiilor de 3-7 ani se pot distinge trei grupe de baza de deprinderi, 
ca: deprinderi igienico-sanitare (de autoservire); deprinderi de ordine şi curăţenie; deprinderi de comportare 
civilizată şi de politeţe.  

 Pentru formarea acestora trebuie pornit de la faptul ca exigenţele cresc treptat în raport invers cu 
aportul adultului, fapt care contribuie la dezvoltarea îndemânării şi spiritului de independentă ale copilului. 
De cele mai multe ori părinţii preocupaţi de problemele profesionale şi gospodăreşti, dimineaţa, preferă să-
l îmbrace pe copil, deşi nu au timpul necesar, în loc să-l lase să se îmbrace singur. Mai târziu, degeaba îi va 
reproşa comoditatea. De fapt, este vina adulţilor dacă copilul nu şi-a format deprinderile elementare 
igienico-sanitare la vârstă preşcolară. Părinţii pot să le acorde timpul necesar în zilele când sunt acasă 
dimineaţa, în zilele de sâmbătă şi duminică, sau în zilele de concedii: dacă sunt adulţi în familie (bunici, 
surori mai mari) se pot ocupa ei de formarea acestor deprinderi. Copilul trebuie să fie trezit cu 10-15 minute 
mai devreme şi să fie pus să efectueze anumite operaţii de autoservire. Fiecare deprindere se compune dintr-
o serie de operaţii, care vor fi repetate pe rând până devin acte şi mişcări automatizate.  

 Formarea oricărei deprinderi, şi mai ales a celor igienico-sanitare, necesită din partea părinţilor şi a 
educatoarelor, răbdare şi mai ales un echilibru nuanţat între severitate, "toleranţă" şi timp. Familia are rolul 
cel mai important în formarea deprinderilor. Trebuie să-i repete copilului de mai multe ori ce are de făcut. 
"Nici o altă instituţie, oricât de calificată, nu este atât de direct sensibilă la exprimarea trebuinţelor, la 
manifestarea slăbiciunilor sau potenţialului de dezvoltare al copilului, fiindcă nici o altă instituţie nu 
cuprinde fiinţe legate de copil în mod atât de direct şi atât de vital ca tatăl şi mama.. . Familia ne apare mai 
curând ca un fel de mecanism reglator care permite copilului, în ciuda sărăciei sale aparente de mijloace, 
să trăiască o viaţă reală şi uimitor de intensă, viaţa lui proprie".  

Colaborarea familie-grădiniţă, în procesul de educare a copilului, are un rol deosebit, în special, în 
formarea deprinderilor igienice. Copilul îşi petrece cea mai mare parte din timp în familie, care exercită o 
influenţă deosebită asupra sa. Pe măsura ce copilul creşte, asupra lui acţionează tot mai mulţi factori 
educativi: creşă – grădiniţă - școală, care continuă şi perfecţionează educaţia începută în familie; uneori, 
acestea o corectează sau o îmbogăţesc. Pentru reuşita deplină, familia are obligaţia să ţină permanent 
legătura cu unităţile în care sunt instituţionalizaţi copiii şi să sprijine munca depusă de factorii educativi din 
aceste unităţi. Pentru a asigura unitatea sistemului de cerinţe este necesar ca asistentele şi educatoarele să 
cunoască condiţiile de viaţă ale fiecărui copil în familie, iar, la rândul ei, familia să cunoască preocupările 
pedagogice ale creşei şi grădiniţei. Procedându-se în felul acesta, reuşita muncii educative este deplină. !".  

 Pentru formarea si consolidarea oricărei deprinderi este necesar ca părinţii să ţină seama de 
particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, precum şi de cele psihofizice. Căile şi modalităţile de 
educare trebuie adaptate vârstei şi puterii de înţelegere a acestora.  

Întrucât formarea şi consolidarea deprinderilor se realizează în timp, este bine ca părinţii să insiste 
până la transformarea acestora în obişnuinţe. Pe întreaga perioadă se va manifesta unitatea de vederi în 
cerinţe, perseverenţă, răbdare, înţelegere, dar şi exigenţă. Procedând astfel, copilul, de mic, se deprinde cu 
o bună purtare. Aceasta este "cartea de vizită a familiei" 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ ȘI IMPORTANȚA LOR 
 

TITIANA PETRUȚA VULPEȘ 
LICEUL TEORETIC SEBIȘ, SEBIȘ, JUDEȚUL ARAD 

 
Pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei șapte ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 

politeţe şi de principii de viaţă fundamentale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în mijlocul 
familiei, şi care îl ajută pe adolescentul și adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială.  

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul educat, politicos, responsabil, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă dinainte de a merge la școala, prin exemple şi argumente clare. 
Purtarea definită obraznică sau nepoliticoasă a copilului nostru, nu este întotdeauna un lucru intenţionat. 
Uneori, micuțul și năzdrăvanul nostru copil nu îşi dă seama că nu este bine să întrerupă două persoane care 
discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu e un semn de bună 
creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane.  

Părinții sunt primele exemple de la care copiii pot învăța ce înseamnă respectul, mai ales dacă încetul 
cu încetul copilul deprinde folosirea frecventă de cuvinte precum „mulțumesc”, „te rog”, „bună ziua”, „mă 
scuzați”. Politețea, bunele maniere se învață treptat iar, părintele nu are voie să obosească nici măcar o clipă 
în a-i aminti toate aceste reguli de bun simț, care pe măsură ce trece timpul i se vor părea normale și îi vor 
completa personalitatea. Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau 
„mulţumesc“, ori să salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, copilul va înțelege singur că 
bunele maniere îl ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur, ba chiar va 
stârni admiraţia celorlalţi dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte 
la un eveniment important. Spunându-i că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante 
în viaţa de zi cu zi, în orice situaţie, copilul va înțelege perfect rolul acestora în conturarea personalității 
sale.  

Politețea este de fapt oglinda familiei, se poate spune, copilul învăţând, la început prim imitaţie, 
regulile de politeţe. Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare 
că în autobuz îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învăţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că 
mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din 
apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror 
familii se vorbeşte pe un ton răstit.  

Tot în perioada celor șapte ani de acasă copilul învață și formulele de adresare. Un copil care va fi 
învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de 
adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu 
„dumneavoastră”, tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor „tu”.  

Copiii care au trecut cu brio examenul educației „celor șapte ani de acasă” au dezvoltat un anumit 
grad de autonomie (se îmbracă singuri, se spală singuri, sunt ordonați), au un nivel rezonabil de politețe 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul de 
siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în 
planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. Dar să nu uităm 
de faptul că sunt copii, iar copiii au nevoie de joacă.  

Prin joc, imaginția copiilor suferă modificări calitative în strânsă unitate cu schimbările psiho-
fiziologice. Cunoștintele copilului devin mai precise, mai sistematice și mai generalizate, se dezvoltă 
imaginația reproductivă și creatoare. Iată de ce părinții, trebuie să acorde o atenție deosebită jocului 
copilului și chiar să-i fie partener de joacă. Pentru copii jocul include o varietate de ativități amuzante și 
interesante. Aceste activitați pot fii: jocul creativ, jocul liniștit, jocul activ, dramatic și jocul de manipulare 
a obiectelor. O contribuţie importantă la pregătirea copilului pentru şcoală şi-o aduc jocurile didactice 
pentru dezvoltarea limbajului. Se ştie că mediul familial exercită o influenţă cultural-educativă 
binefăcătoare asupra dezvoltării limbajului copilului şi în mod deosebit, asupra dezvoltării limbajului 
acestuia. Cu toate acestea, realitatea confirmă că influenţele exercitate de mediul familial sub acest aspect 
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sunt încă deosebit de variate. În consecinţă, fie datorită acestor influenţe, fie datorită unor întârzieri sau 
defecţiuni în vorbirea copiilor la intrarea lor în grădiniţă, diferenţele semnalate în dezvoltarea limbajului 
sau a vocabularului acestora sunt încă deosebit de sesizabile. Aceste diferenţieri accentuate se menţin până 
la intrarea copilului în şcoală, mai ales pentru cei ce nu frecventează zilnic grădiniţa. Ori, între limbaj şi 
gândire există o interdependenţă binecunoscută.  

Cu toate că pentru unii părinți este dificil să părăsească lumea adulților și să intre în cea a copiilor, 
este extrem de important să facă uneori acest lucru, pentru a-i ghida, a le arăta ce sau cum să se joace, să-i 
ajute să găsească un joc potrivit vârstei sau pur și simplu să petreacă timp de calitate cu copilul.  

Joaca împreună aduce multe beneficii, atât pentru copil, cât și pentru părinte.  
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 

copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă. ” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. 
Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

• Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
• Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
• Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
• Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru 

eşecuri; 
• Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
• Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
• Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Părinţii inteligenţi îşi stimulează copiii să-şi învingă temerile şi să aibă atitudini blânde; 
Trecând peste realitatea că nu prea mai există „cei 7 ani de-acasă”, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare, decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Educarea adultului de mâine este deci, o responsabilitate majoră ce cade în principal pe umerii 
părinților pentru ca tânărul, adolescentul să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR, VULTUR SORINA IOANA 
 GRADINITA CU P. N. VAD 

 
 Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la 

dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate.  
 Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere 

fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.  
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, 

îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, 
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă. Familia stabileşte regimul de 
viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală 
şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.  

Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor 
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are 
un rol important şi în dezvoltarea activă a emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, 
adaptare şi emancipare relativă.  

Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de 
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii 
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu 
corespunde acestui model ideal.  

Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de 
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de 
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii) 
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de 
timp, superficialitate etc. ): 

– Ce se întâmplă în aceste situaţii? 
– Ce se întâmplă în situaţia când „modelul cultural” al familiei privind stilul de viaţă şi creşterea 

corectă a copilului este unul greşit? 
– Ce se întâmplă dacă, din grijă excesivă sau lipsă de preocupare, copilul nu este încurajat sau chiar 

este împiedicat să facă mişcare şi să îşi dezvolte tonusul muscular şi motricitatea? 
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea 

chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se 
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.  

 În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi 
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca 
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului 
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, 
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc. ).  

 Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie 
să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor 
sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.  

La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de 
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze 
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să 
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.  

 Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea 
prima lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să 
simtă faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi 
recunoaşte o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele 
şi temerile. Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde 
atât reuşita lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.  

2889

 



 Pe măsură ce copiii cresc, lecţiile emoţionale pentru care sunt pregatiţi şi de care au nevoie se 
modifică. Lecţiile de empatie încep din prima copilărie cu părinţii care se adaptează sentimentelor copilului 
lor. Chiar dacă unele aptitudini emoţionale sunt întărite de educatori, prieteni, de-a lungul anilor, părinţii 
îşi pot ajuta cel mai mult copiii, deprinzându-i cu toate formele de inteligenţă emoţională: să înveţe să 
recunoască, să stăpânească şi să-şi domolească sentimentele; să aibă o reacţie de empatie, să ştie cum să 
trateze sentimentele ce apar în cadrul relaţiilor interumane.  

 Generaţia actuală de părinţi este nevoită să muncească mai mult pentru a-şi menţine un standard de 
viaţă decent; asta nu înseamnă că ne iubim copiii mai puţin, ci că avem mai puţin timp liber pentru a ne 
petrece timpul cu ei decât au avut, poate, părinţii noştri. În ceea ce priveşte aspectul tehnologic, spune 
Goleman, copiii mai mici sau mai mari, traversează o experienţă fără precedent: numeroase ore din viaţă şi 
le petrec cu ochii lipiţi de televizor sau de un monitor.  

 Ei preferă să se uite la televizor sau să se distreze cu ultimul joc video de pe piaţă, decât să se joace 
cu alţi copii. Astfel, comunicarea emoţională a devenit deficitară. Aptitudinile fundamentale de viaţă, 
transmise de la o generaţie la alta, se pierd şi nu mai pot fi însuşite.  
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EDUCAȚIE ÎN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
FAMILIA-MEDIUL GENETIC AL COPILULUI 

 
PROF. CRISTINA VEZOC 

GRĂDINIȚA P. P. RIKI-PRIKI REȘIȚA 
 
Familia este modelată social, îți schimbă caracteristicile în timp. Deși este puternic determinat social, 

micul grup al familiei poate reuși, străduindu-se, să fie un mediu mai bun, măcar în unele privințe, decât 
societatea care îl conține.  

 În particularitățile familiei trebuie căutate rădăcinile cele mai adânci ale atitudinilor unei persoane 
față de cei din jur și față de sine, ale relațiilor sale sociale pe verticală și pe orizontală, ale stilurilor de viață, 
ale preferințelor și respingerilor, prin asemănare, de regulă, dar și prin diferențiere, prin alegeri proprii, 
pozitive sau negative, după scara de valori a societății.  

 Familia este responsabilă de întreținerea vieții, de creșterea și educarea copiilor, dar ea este un mediu 
apt pentru acestea doar parțial în lumea de azi. Activitatea familiei este conjugată cu activitatea altor 
instituții: medicale, de educație, culturale, de asistență socială. Omul este o ființă cu copilărie lungă în care 
face acumulări pentru complicata activitate socială la care va participa ca adult. Viața copilului depinde 
multă vreme de îngrijirile acordate de cei maturi. Hrana și căldura oferite în condiții optime nu-i sunt 
suficiente. Copilul se manifestă reacționând și acționând afectiv, intelectual și social. Existența sa este în 
continuă schimbare și este resimțită, de la un moment la altul, ca plăcută sau neplăcută, bună sau rea, 
interesantă, plictisitoare, obositoare. Structura inițială a personalității copilului este dependentă de condiția 
sa biologică și de influențele familiale, care sunt mai importante în copilăria mică. Dezvoltările și 
remodelările ulterioare au ca origine și ca termen de referință primele structurări. Copilului i se deschid, pe 
rând, căile dezvoltării, care se ramifică și se specializează continuu. Buna orientare formativă la vârstele 
mici scutește copilul de eforturile unei adaptări dificile sau de eșecul în integrarea socială. Imaginea de sine 
este preluată de copil de la cei apropiați. Atitudinile sale se construiesc după tiparele celor din familie. 
Relațiile sale sociale pe verticală și pe orizontală sunt modelate după tiparele de relații pe care le întâlnește 
la cei din jur. Reacțiile afective adaptate, echilibrul afectiv, încrederea în oameni, în primul rând în sine și 
în membrii familiei, constituie zetsrea cea mai prețioasă care îi poate fi oferită unui copil de familia sa. 
Intrarea copilului în societatea largă este mai mult sau mai puțin reușită și plăcută după cum experiența sa 
culturală și socială dirijată de familie în primii ani petrecuți acasă a fost sau nu de bună calitate.  

 Controlul desăvârșit al formării copilului nu este posibil. Un grăunte de noroc îi este necesar fiecărui 
părinte. Științele despre copil cuprind însă multe date foarte importante despre condițiile care favorizează 
dezvoltarea normală a copilului. Sunt la fel de importante: creșterea armonioasă, dobândirea posobilităților 
de mișcare specifice fiecarei vârste; dezvoltarea psihică, afectivă și intelectuală; socializarea, activitatea 
comună cu părinții, cu alți adulți și cu ceilalți copii din familie, cu alți adulți și copii din afara familiei cu 
care este necesar sau doar plăcut să colaboreze.  

 
Bibliografie: 
Mateiaș Alexandra, „Copiii preșcolari, educatoarele și părinții- ghid de parteneriat și consiliere”, 

Editura Didactică și Pedagogocă, R. A, București 2003 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
 

VIDREANU GINA 
 
 Pornind de la ideea că zeci de generaţii de părinţi şi copii au interacţionat în decursul anilor cu mine, 

pot să spun că este o diferenţă foarte mare între generaţiile de odinioară şi generaţiile din prezent. Fiecare 
poartă amprenta factorilor de mediu, sociali şi familiali.  

 Tot vorbim despre ,,Cei şapte ani de acasă”. Este lucru mare ca amprenta educaţiei în familie să se 
vadă, atunci cȃnd micii vlăstari păşesc porţile şcolilor şi ale grădiniţelor.  

Copleşiţi de treburile cotidiene, părinţii încarcă micile ghemotoace în maşinile personale, ca pe nişte 
bagaje, apoi le descarcă la porţile şcolilor şi ale grădiniţelor, revenind în funcţie de program, să reîncarce 
,,coletele”. Şi de aici, fără să se supere nimeni, încep greutăţile. Nu poţi să faci ce ai în program pentru ziua 
respectivă, pentru că te trezeşti că doi, trei, sau cinci pitici, nici măcar nu ascultă ce doreşti să le transmiţi, 
se tăvălesc, plȃng, nu socializează, nu respectă nici o regulă, nu doresc nimic, din ceea ce se întȃmplă în 
grupă sau clasă.  

 Poziţia pe scăunel, salutul, mȃnuţa la guriţa cȃnd căscăm, tuşim sau strănutăm, ciocănitul la uşă cȃnd 
intrăm şi multe altele se învaţă de-acasă!!! Nu doresc să cert pe nimeni, dar mai importantă dintre toate 
activităţile pe care le desfăşurăm, este educaţia pe care le-o dăm micilor vlăstare la noi acasă, în familie. Ei 
sunt cei care vor duce mai departe tradiţii, obiceiuri şi tot ce este bun de transmis generaţiilor viitoare despre 
rădăcinile romȃnilor adevăraţi. Ȋn ,,cei şapte ani de acasă”intră şi respectul “piatră preţioasă”, acest respect! 
De la respect şi diferenţa dintre generaţii. Acum, copiii, tinerii, bombardaţi de atȃta tehnologie, părinţii 
copleşiţi de griji uită să se respecte între ei, uită să respecte părinţii şi dascălii care şlefuiesc, sau care învaţă 
pe cȃt este posibil ceea ce nu s-a învăţat acasă.  

 Mai presus de toate părinţi şi voi cadre didactice să ne învăţăm copiii să fie ,,OAMENI”! 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
VALORI ESENȚIALE PENTRU SUCCESUL VIITORULUI ADULT 

 
PROF. VIERIU GABRIELA ANA 

COLEGIUL TEHNIC ”PETRU MUȘAT” SUCEAVA 
 
Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 

educaționale încă de la vârste fragede, iar părinții sunt mult prea detașați în a se implica în educația copiilor. 
Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja deprinse 
în familie.  

Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.  

Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 
copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului.  

În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune 
maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important 
este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii 
îi vor imita cu precizie de 90%. Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie 
explicate pe etape.  

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale 
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine.  

Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia 
este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de 
conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui.  

Părinţii sunt modele pentru copii. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

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

 
BIBLIOGRAFIE 
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Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. VIERU MARIA 
GRADINITA VOINICEL, CHITILA, ILFOV 

 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

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

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută,, cu condiţia 
de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu este să legi uşile 
dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai 
bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea interesant.  

La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea 
permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care 
se dezvoltă în jurul vârstei de un an).  

Tot acum, se dezvoltă limbajul si este foarte important ca mama să vorbească în permanenţă cu copilul 
şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba 
bebeluşilor” în preajma celor mici, nu trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil 
să progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem 
spune «hai să păpăm», dar să adăugăm imediat şi «hai să mâncăm»”.  

Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special 
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că 
trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe 
masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă”, exemplifică psihologul.  

După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. 
„Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru 
părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni 
lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”.  

Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să 
abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se 
dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate.  

Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri 
(trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile 
dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot 
fi depăşite fără un ajutor de specialitate.  

Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de 
politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz 
îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută 
şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor 
vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se 
vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul.  
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Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi 
învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de 
adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu 
«dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“.  

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială - sintetizează psihologul.  

Sunt părinte de 24 ani şi cadru didactic de 21 şi pot spune cu certitudine că familia îşi pune uneori 
accentul definitiv asupra comportamentului micului elev. Spun acest lucru, deoarece observ că acei copii 
născuţi în familii dezorganizate, sărace şi needucate pleacă din start cu un deficit din acest punct de vedere, 
se integrează mai greu, participă la activităţi cu sfială, nu ştiu dacă au voie şi când să intervină, ca de altfel 
nu sunt siguri pe ei, deoarece observă singuri diferenţele dintre ei şi ceilalţi. Aceştia au nevoie de mai multă 
atenţie din partea cadrului didactic şi de foarte multe ori nouă ne revine sarcina de a-i canaliza pe drumul 
cel drept, cu răbdare arătându-le cum să se comporte şi ce să spună şi să facă în diferite situaţii.  

Cei şapte ani de-acasă consider că sunt cei mai importanţi, educaţia timpurie lasându-şi amprenta 
asupra comportamentului copilului, chiar şi religia, obiceiurile familiei, nivelul de educaţie al părinţilor, 
limbajul folosit în interiorul acesteia, uneori fiind imposibil de corectat în ceea ce priveşte acordul 
gramatical deficitar, anumite cuvinte şi multe altele.  

Cei şapte ani de-acasă însemnă credinţă în Dumnezeu, înseamnă să învăţăm să socializăm, să ne 
ajutăm semenii la nevoie, să cooperăm, să fim oameni drepţi şi pe care să te poţi baza în societate. Este 
necesar ca religia şi credinţa fiecăruia să fie bine cunoscută şi definită, pentru că numai prin credinţă putem 
fi mai corecţi, mai buni, mai atenţi cu cei din jur. Perioada grea pe care părinţii o traversează, fără locuri de 
muncă, fără siguranţa zilei de mâine, unii plecaţi în străinătate, fac din copii adevărate victime ale societăţii 
în care trăim, spulberând vise şi speranţe atât ale lor cât şi ale părinţilor. Stabilitatea familiei, echilibrul şi 
buna înţelegere crează copiilor modele pozitive de urmat, întrucât fiecare dintre noi reprezentăm modele 
pentru copiii noştri. Astfel că părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, 
când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în 
societate, acolo unde își vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le transmitem micuților 
învățămintele pe care le considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de 
respect la rândul său.  

Cei şapte ani de viaţă ţin de respect şi comportament corect în relaţia cu ceilalţi. Respectul faţă de 
părinţi, de bunici, de cei apropiaţi se transmite mai departe către profesori, prieteni şi colegi deopotrivă.  

O zicală românescă spunea că dacă îi respecţi pe ceilalţi te respecţi practic pe tine, integrându-te mai 
uşor în comunitatea din care faci parte, altfel rişti să te izolezi şi să fi un neadaptat şi un neînţeles de cei din 
jur, diferiţi de tine. Să fii respectat de cei din jur este un lucru dorit şi plăcut, care îţi dă satisfacţie, având 
un efect pozitiv asupra noastră a fiecăruia.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. VIEZUIANU DANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VIDELE TELEORMAN 

 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
 De foarte multe ori, ȋn special ȋn situaţiile ȋn care ne supară atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei şapte ani de-
acasă”. Replicăm, astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a ȋnsuşit diverse norme ori 
reguli de politeţe, ȋn special.  

Această expresie defineşte ȋnsă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi atitudini 
acumultate ȋn primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată „culmea achiziţiilor”, 
este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de ȋnsuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, 
etc.  

 Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informaţii, de către cine şi ȋn ce mod.  

 Se numesc „cei şapte ani de-acasă” deoarece copilul işi petrece cel mai mult timp cu familia, ȋn 
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenţă asupra lui.  

Bebeluşul este ataşat de mamă şi de tată, iar comportamentele, limbajul sunt imitate şi exprimate de 
către copil ȋn joaca lui şi ȋn comunicarea cu ceilalţi. Ticurile verbale, reacţia adulţilor la diverşi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteţi observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami. ” 
Astfel va exista o ȋncercare de concordanţă ȋntre imaginea impusă de ceilalţi şi cea a cunoaşterii de sine.  

 Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul ȋn faţa copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor.  

 Bineȋnteles că asta nu ȋnseamnă că permanent vom fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori 
reacţionăm la cei din jur, pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat.  

Ȋnsă va trebui să ne impunem anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel ȋncât copilul să poată trage ȋnvăţăminte atât din situaţiile şi ȋntămplările frumoase din viaţa voastră, 
cât şi din cele negative.  

Este nevoie de insuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi ca cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea 
ȋn diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu ȋn societate.  

Ce pot invaţa copiii ȋn cei şapte ani? 
– deprinderi de autoservire; ordine; igienă; curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi; exteriorizarea 

trăirilor, sentimentelor şi emoţiilor atât pozitive, cât şi negative; bune maniere şi comportament; limbaj 
corect transmis (fără greşeli de pronunţtie, topicăa ori dezacord dintre părţile de vorbire); modul de a 
relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului ȋnconjurător (este certat de cineva, i 
se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, etc); consecvenţa 
ȋn realizarea unei sarcini; concentrare a atenţiei; perseverenţa ȋn realizarea uneri sarcini; alegerea motivelor 
şi motivaţtiilor atunci cand vrea să facă ceva.  

Unele din insuşirile dobândite ȋn această perioadă devin stabile pentru tot restul vietii: 
– spiritul de competiţie; altruismul; cooperarea; atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.  
Iar altele influentează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit 

destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinţe de a ȋncălca normele ori nu va fi 
ȋncrezător ȋn forţele proprii.  

Ȋnainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, gândiţi-vă ceva mai mult la ceea ce se ascunde 
ȋn spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ ă de către ceilalţi.  
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Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, 
să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. Cei 7 
ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. 
Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai copilului sunt 
definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citeascăşi 
a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, 
psihologică, intelectual-cognitivăetc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este 
copilul în interacţiunile cu ceilalţi. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a 
generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea 
confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul 
în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a 
părinţilor. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care 
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de 
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de 
către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure 
că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor 
desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. 
Comunicarea dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu 
este important, că nu interesează.  

 Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la 
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, 
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite 
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse 
copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, 
să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 
spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament 
modele de urmat.  

 Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc. ., altele influenţează 
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. 
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte 
mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care 
urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este 
important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta 
să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, 
o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una realăşi plină de armonie. ” (Eugen 
Heroveanu) 
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 EDUCAȚIA IN FAMILIE 
CEI 7 ANI DE ACASĂ 

EDITIA 2020 
 

PROF ÎNV PRIMAR VILCEANU ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA MAZILU VIPIE GHEORGHE 

 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

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

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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STUDIU DE SPECIALITATE 
EDUCAŢIA PĂRINŢILOR – O NECESITATE 

  
 PROF. INV. PRIMAR VÎLCEANU ECATERINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, NICOLAE COSTESCU’’ BOLBOSI, JUD. GORJ 
  
Conceptul educației permanente este "în mod funcțional, bazat pe ideea că învățarea permanentă 

poate fi dobândită de către indivizi și societăți în moduri diferite și că aceste modalități alternative sunt în 
stare să conducă spre atingerea celui mai înalt și celui mai bun nivel al calității vieții de către toți".  

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la preocupările materne şi 
gospodăreşti adăugându-se preocupările profesionale şi de studiu), modificarea statutului copilului, 
dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educaţiei familiale (pe care l-a avut până la 
introducerea învăţământului obligatoriu), progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au 
dus la înţelegerea faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa 
sau de opoziţia părinţilor. Şcoala capătă astfel o misiune suplimentară, aceea de intervenţie reglatorie în 
relaţia familiei cu societatea.  

Intensitatea influenţelor educaţiei din familie se explică prin plasticitatea deosebită a scoarţei 
cerebrale la copiii, mici, care permite imprimare adâncă şi păstrarea îndelungată a acestor influenţe, prin 
durata experienţei din familie copilul găsindu-se în cea mai mare parte din timp sub înrâurirea familiei şi 
prin atmosfera familială de dragoste, încredere şi încurajare pe care copilul o găseşte aici, care formează 
un climat de linişte şi certitudine pentru viaţa lui, pe care n-o poate înlocui sau crea în altă instituţie 
socială.  

Educația permanentă este un proces de perfecționare a dezvoltării personale, sociale și profesionale 
pe durata întregii vieți a indivizilor în scopul îmbunătățirii calitații vieții, atât a indivizilor, cât și a 
colectivității lor.  

Conceptul educației permanente este "în mod funcțional, bazat pe ideea că învățarea permanentă 
poate fi dobândită de către indivizi și societăți în moduri diferite și că aceste modalități alternative sunt în 
stare să conducă spre atingerea celui mai înalt și celui mai bun nivel al calității vieții de către toți".  

Ecaterina Adina Vrasmas sublinia în lucrarea sa „Consilierea şi educaţia părinţilor” faptul că în 
calitatea de „instituţie iniţială de formare şi educaţie a copilului, familia se găseşte de multe ori în 
contradicţie cu şcoala şi chiar cu comunitatea socială sau profesională. Ca unitate / cuplu de adulţi, ea 
trăieşte astăzi drama complexităţii situaţiilor economice, culturale şi relaţionare din epoca noastră. Ca grup 
de adulţi care construiesc împreună valori sociale, tradiţii şi propria cultură, familia simte prima apăsarea 
problemelor legate de recesiunea economică, de criza culturii şi de dificultăţile de comunicare interumană 
din ultimii ani. ” 

Paradoxul constatat provine din faptul că, în ciuda perfecţionării mijloacelor de comunicare în masă, 
se simte o lipsă de comunicare interumană în special în sensul relaţiilor socio-afective, de cooperare şi 
colaborare.  

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la preocupările materne şi 
gospodăreşti adăugându-se preocupările profesionale şi de studiu), modificarea statutului copilului, 
dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educaţiei familiale (pe care l-a avut până la introducerea 
învăţământului obligatoriu), progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la înţelegerea 
faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia 
părinţilor. Şcoala capătă astfel o misiune suplimentară, aceea de intervenţie reglatorie în relaţia familiei cu 
societatea.  

Lumea contemporană prin ritmul şi complexitatea ei pune în faţă omenirii mari şi noi probleme de 
ordin economic, cultural, ştiinţific, etc. Educaţia, sub toate formele ei, este chemată să găsească soluţii prin 
care omul să se adapteze rapid şi eficient la societatea viitorului. Acestei societăţi trebuie să-i facă faţă 
copilul de astăzi şi familia sa. Cunoaşterea particularităţilor dezvoltării personalităţii, a factorilor care 
contribuie la desăvârşirea acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare măsură la găsirea 
unor soluţii adecvate.  
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Familia a fost, dintotdeauna, apreciată ca fiind o importantă instituţie socială, pentru multiplele funcţii 
pe care le îndeplineşte. A. Berger o consideră chiar “ un soi de personalitate colectivă a cărei armonie 
generală influenţează armonia fiecăreia dintre părţi”.  

Un raport asupra relaţiilor dintre şcoală şi familie în ţările Comunităţii Europene, bazat pe cercetări 
comparative, documentare şi empirice (prin ancheta de opinie cu chestionare) enumeră patru motive pentru 
care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 

a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor (legislaţia reflectă astfel libertatea 
părinţilor de a-şi creşte copiii aşa cum doresc; 

b. există diferenţe între ţări privind măsura în care părinţii pot alege între diferitele şcoli şi cursuri pe 
care să le urmeze copiii lor, măsura în care părinţii trebuie consultaţi de responsabilii şcolari etc. ); 

c. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului, o bună parte a educaţiei petrecându-se în 
afara şcolii. Cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, 
în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi 
favorizate datorită dialogului cu şcoala; 

d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi cadrele didactice) au dreptul 
să influenţeze gestiunea şcolară.  

Obstacolele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi 
la cadrele didactice sau administratorii şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoală-familie cere un surplus 
de efort material şi de timp).  

Dificultăţile pot rezulta din ideile divergente privind: responsabilitatea statului si a familiei privind 
educaţia copiilor, libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau unicitatea învăţământului, impactul 
mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria parentală;, 
participarea părinţilor la gestionarea si procesul decizional din instituţia şcolară.  

Se consideră, în general, că problema este de atitudine; „este dificil de pretins, atât la părinţi, cât şi la 
cadre didactice, că relaţia de colaborare şcoală-familie să nu fie doar un drept de opţiune", afirma dr. 
Gheorghe Bunescu de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei într-un articol intitulat „Democratizarea educaţiei 
şi educaţia părinţilor”.  

Reproşurile care li se fac părinţilor privind colaborarea cu şcoala sunt: apatia (nu vin la reuniuni 
anunţate), lipsa de responsabilitate (aşteaptă iniţiativa cadrelor didactice), timiditate (lipsa de încredere în 
sine), participare cu ingerinţe (critică cu impertinenţă şcoala), preocupări excesive (exclusive) pentru 
randamentul şcolar (notele copilului), rolul parental rău definit (nu înţeleg corect funcţiile şi rolurile în 
educaţia copilului), contacte limitate cu şcoala (numai în situaţii excepţionale, de criza în comportarea 
copilului), conservatorism (reacţii negative la idei noi).  

Reproşurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor sunt similare dar nu 
identice, inclusiv privind: dificultăţi de a stabili relaţia cu adulţii (tratează părinţii ca pe copii şi nu ca 
parteneri în educaţia copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinţii), definirea imprecisă a rolului de 
cadru didactic (oscilează între autonomia tradiţionala şi perspectivele noi ale parteneriatului), lipsa 
pregătirii privind relaţia şcoală-familie.  

Date fiind toate aceste probleme şi revenind la necesitatea educaţiei părinţilor în ideea alinierii la 
cerinţele şcolii şi cele impuse de idealul socio-educaţional, trebuie remarcate cele trei direcţii de acţiune: 

a. sprijinul emoţional (a se da părinţilor ocazia de exprimare a emoţiilor fără critică sau condamnare); 
b. sprijinul informaţional ( a li se da părinţilor ocazia de a înţelege propria situaţie şi cea a educaţiei 

copilului lor); 
c. sprijinul instrumental (ajutor în rezolvarea problemelor care ţin de educaţia copilului).  
Intensitatea influenţelor educaţiei din familie se explică prin plasticitatea deosebită a scoarţei 

cerebrale la copiii, mici, care permite imprimare adâncă şi păstrarea îndelungată a acestor influenţe, prin 
durata experienţei din familie copilul găsindu-se în cea mai mare parte din timp sub înrâurirea familiei şi 
prin atmosfera familială de dragoste, încredere şi încurajare pe care copilul o găseşte aici, care formează un 
climat de linişte şi certitudine pentru viaţa lui, pe care n-o poate înlocui sau crea în altă instituţie socială.  

Bibliografie: 
1. Fetescu, Vasile, Familia şi atitudinea copilului faţă de învăţătură în revista Învăţământul primar, 

nr. 2, 1992; 
2. Vrasmas, Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”, 2002.  
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. VINTILA CATALINA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

 Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia.  

Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, 
educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se 
transforme în disciplină de fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom 
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a 
luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să 
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte 
la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, 
aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine 
acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă 
orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său, apreciază recompensele, dar conştientizează şi semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  
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RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă.  
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CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ 
  

 PROF. ÎNV PRIMAR, VIȘAN FLORINA 
 ȘC. GIM. SAT FULGA DE JOS 

 LOC. FULGA DE JOS,JUD. PRAHOVA 
 
Necesitatea educării tinerei generații pentru a face față exigențelor societății, ne obligă să urmărim în 

formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi însușirea unui 
comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii.  

Dar ce înseamnă comportament adecvat? 
Numai capacităţi de comunicare, de relaţionare, de operare cu informaţii? 
Cu siguranţă, nu trebuie să uităm în formarea generaţiilor viitoare şi de buna-cuviinţă şi de politeţea 

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

etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât să facă impresie, nefiind motivate 
de o convingere interioară.  

Ce înseamnă să fii om de omenie? Dar să fii punctual? Cum ne păstrăm prietenii? Dar cum îi 
recunoaştem? Ce înseamnă să spui adevărul? Ştii să fii recunoscător? Dar să porţi o conversaţie plăcută? 
Ştii să zâmbeşti? Ai înţeles vreodată cu adevărat tainele expresiei “vorba dulce mult aduce” ? 

Iată câteva întrebări care ne pot ajuta să-i facem pe copii să se cunoască mai bine şi să reflecte asupra 
fondului moral al relaţiilor umane.  

“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent, au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai 
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată.  

Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se: “Ce copil 
politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!” 

De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură, 
este oglinda primilor ani petrecuţi în familie.  

În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă 
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.  

Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.  
Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au 

rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.  
 Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani de-

acasă”.  
Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le 

învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.  
Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi 

vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.  
Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-

cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii, 
prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc.  

De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe 
pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la 
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce 
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm 
prietenii? etc.  

Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor de 
astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi 
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi.  

Nu este corect să dăm vina pe alţii.  
Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia copiilor lor, pentru că, la rândul nostru, şi noi 

suntem părinţi.  
Să nu acuzăm nici dascălii care nu ştiu să-şi stăpânească elevii, pentru că şi noi poate ne-am numărat 
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odată printre aceştia.  
Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a 

tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori.  
Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de-acasă”.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
ÎN CONTEXTUL PARENTINGULUI MODERN 

 
PROF. INV. PREȘC. OLIMPIA VIȘAN 

 
 Educația oricărui om pornește din prima zi de viață și este un proces permanent ce ține de nenumărați 

factori. În societatea de azi din Romania, responsabilitatea aceasta este pusă în sarcina sistemelor de 
școlarizare. Tot mai mulți părinți ajung să lase în grija educatorilor sarcini ce le revin. Pornind de la premisa 
necesității satisfacerii nevoilor primare și premisa că scopul sistemelor de educație nu este numai dezvoltare 
intelectuală, mulți părinți ajung să plaseze sarcina celor „ șapte ani de acasă” în brațele dascălilor.  

 Independet de sistemul de parenting adoptat, părinții omit cel mai de preț „profesor”- puterea 
exemplului. Deși teoretic susțin teorii ce sunt în beneficiul copilului, când sunt în situații similare cu cel 
mic, nu adoptă comportamentul pe care aceștia îl pretind de la cel mic. De exemplu: le cerem celor mici sa 
vorbescă politicos, îi sancționăm când îi auzim că nu vorbesc conform standardelor noastre. Apoi, cu ei în 
mașină, în trafic, la un mic incident scoatem cele mai urâte cuvinte ce le cunoaștem, uitând chiar ca cel mic 
asistă, neavând capacitatea de a ne cenzura. Pe termen lung, impactul major asupra celui mic va fi exemplul 
dat prin comportamentul nostru în detrimentul teoriilor susținute.  

 Societatea reprezintă un mare factor în educația copiilor, dar bazele unei bune educații stau în mâinile 
părinților. Un copil echilibrat emoțional, educat în baza unor valori, cu capacitatea de a manifesta 
îndependența fizică si emoțională, cu abilități de comunicare și relaționare, cu principii sănatoase și cu 
exemple solide în familie, se va adapta si integra mai ușor în sistemele sociale, va putea să se dezvolte și să 
evolueze în concordanță cu propriile nevoi și mai apoi conform cerințelor sociale.  

 Un copil ce nu reușește să interiorizeze anumite principii, ce întâmpină dificultăți în a înțelege și 
respecta anumite reguli, ce este spectator la teorii și comportamente contradictorii, va avea o adaptare și 
integrare socială mai lentă și dificilă, de cele mai multe ori ajungând să fie etichetat.  

 Din modernismul teoriilor în parenting s-a ajuns la un „curent” sau o neînțelegere a ideilor ce au la 
bază anumite studii. Amintesc aici de parentingul bazat pe permisivitatea, unde percepția greșită a unora a 
dus la lipsa capacității de a pune limite. Tipul acesta de părinte considera ca empatizează și își respectul 
copilul, uită însă să traseze o graniță clară. Acești copii întâmpină dificultăți ulterior, când trebuie să se 
integreze într-un mediu ce funcționează pe baza unor reguli.  

 Orice părinte trebuie să conștientizeze că orice teorie este susținună prin puterea propriului exemplu 
și să aibă în minte imaginea viitorului adult pentru a putea să educe copilul de azi.  
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FAMILIA SI ROLUL EI 
 

PROF. INV. PRIMAR VISARINESCU NATALIA CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CALAN 

 
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare al interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 În acest creuzet intim, învăţăm să recunoaştem emoţiile proprii cât şi reacţiile celorlalţi la emoţiile 
noastre, cum să gândim aceste emoţii şi cum să alegem reacţiile, cum să citim şi să ne exprimăm speranţele 
şi temerile.  

 Familia este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Ea este mediul 
prielnic pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. În organizarea sa proprie, ea oferă 
garanţii de moralitate, este prima şcoală care pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, deprinzându-l să-şi 
împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul ierarhiei şi ordinii. Familia este un oficiu înalt 
al respectului, al demnităţii, al libertăţii interioare. Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, 
seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată.  

 În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, 
dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieţii 
sociale. Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecţională este familia. Aceasta are 
menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor conduite, 
sau de interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. 
Copilul absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă. Copiii vor face, sau vor crede precum părinţii imitând comportamentele acestora. La 
ora actuală multe familii au nevoie de o educaţie solidă, dată fiind starea lor precară din punct de vedere 
material şi spiritual.  

 ,,Mediul familial este unul dintre factorii care determină majoritatea raporturilor pe care copilul le 
va stabili cu lumea exterioară din care va face parte la şcoală, acest mediu în care trebuie sa se ancoreze 
pentu a nu-şi petrece copilăria la periferia grupului. ’’(Marie- Claude, Beliveau) 

 Auzim deseori că familia este „comoara cea mai de preț”. Cred că este mai mult decât o comoară. 
Ea reprezintă energia permanentă care ne împinge spre idealurile noastre, care ne dă forța să învingem 
obstacolele ce apar inevitabil în destinul nostru, care ne păstrează inima plină de iubire și ne mângâie 
sufletul când suferim.  

 
Bibliografie: 
1. Mitrofan, I., Mitrofan, N., Familia de A la Z, Mic dictionar al vieții de familie, Editura Științifică, 

București, 1991 
2. Stănciulescu, E., Sociologia educației familiale, vol. I, Editura Polirom, Iași, 1998 
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CONCURSUL DE CREAṬIE- 
PRILEJ DE VALORIFICARE A POTENṬIALULUI CREATIV  

AL COPIILOR 
 

PROF. VITOREANU DANIELA VIOLETA 
C. J. R. A. E/ LICEUL TEHNOLOGIC “FRANCISC NEUMAN” ARAD 

 
”Iubiți- vă mamele pentru că ele adăpostesc izvorul de iubire!” 
 

 
 Ȋn ultimii patru ani, luna martie a reprezentat pentru Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din 
Arad una din cele mai semnificative perioade.  

 Ȋncǎ de la ȋnceputul lunii martie se desfǎșurau activităţi deosebite, ca 
tematică, mesaj dar şi ca organizare şi desfăşurare. Activitǎṭile erau cuprinse ȋn 
calendarul de desfǎșurare a Concursul transfrontalier de creație ”E ziua ta, 
măicuța mea!”, concurs cuprins ȋn Proiectul Educaṭional Transfrontalier “Eu și 
tu- ȋmpreunǎ la școalǎ!”  

 Concursul a fost inițiat din dorința de a evidenția rolul și importanța femeii 
pe Pământ, a mamei în Univers. Univers care fără mama- care dăruiește viață, suflet, iubire, căldură, 
tandrețe, liniște, dar mai ales echilibru- acesta ar fi pustiu sau nu ar exista.  

 ”Însăși viața depinde de voința mamei. Datorită ei deschidem ochii spre lume și soare. Mama este 
cea care ne face oameni, așezând temelia caracterului nostru. Mama este acea fântână care te răcorește când 
îți este sete, mama e acea adiere de vânt care îți mângâie obrajii în zilele toride de vară, e acea flacără care 
te încălzește atunci când îți este frig, mama e steaua care îți luminează cele mai întunecate nopți, e îngerul 
care îți alungă visele triste, mama e brațul pe care îți găsești alinarea, mama e soarele de la care primești 
lumina și căldura, mama e cerul pe bolta căruia își înalță păsările zborul, mama e bucuria de a trăi, mama e 
tot ce a putut lăsa Dumnezeu mai pur și mai sfânt pe Pământ. Mama e în tot și în toate!”  

 De aceea ar trebui cu toții să nu uităm niciodată că atât timp cât avem o mamă suntem bogați, 
norocoși și copii. Indiferent de vârsta pe care o avem, rămânem mereu copiii mamelor noastre. Ori de câte 
ori avem ocazia să nu ezităm în a ne exprima dragostea și recunoștința față de ele.  

 Concursul a constituit un bun prilej pentru elevii din învăţământul preuniversitar (de masă şi special 
integrat) sǎ ilustreze în imagini plastice şi literare dragostea şi recunoştinţa faţă de mamă.  

 Participarea la acest concurs le- a oferit tuturor (cadre didactice, elevi din învățământul de masă dar 
și elevi din învățământul special și special integrat) șansa de a- și valorifica înclinațiile, aptitudinile și 
talentul, de a se mobiliza în relizarea activităților artistice și de a se implica în activități extracurriculare. 
Prin lucrările lor, participanții, au dat dovadă de originalitate, creativitate, spontaneitate și nu în ultimul 
rând de o imaginație bogată regăsită atât în lucrările de arte plastice cât și în creațiile literare.  

 Așadar, prin intermediul acestui concurs am descoperit încă odată ce copii frumoşi și talentaţi avem.  
Concursul a avut ca scop valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin realizarea de compoziţii 

plastice iar printre obiectivele urmărite au fost: 
o descoperirea tinerelor talente şi valorificarea aptitudinilor emoţionale, cognitive şi artistice ale 

elevilor; 
o afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor din învăţământul 

preuniversitar (de masă, special şi special integrat) prin intermediul artelor plastice şi al literaturii; 
o formarea şi dezvoltarea unei gândiri autonome, reflexive, critice;  
o dezvoltarea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice; 
o promovarea şi stimularea copiilor cu aptitudini plastice; 
o dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor.  
o realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între copiii din învăţământul preuniversitar 

(învățământul de masă dar și elevi din învățământul special și special integrat) participanţi la concurs.  
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Prin scrisorile, poeziile, compunerile, felicitările, colajele, picturile, desenele dedicate zilei de 8 
martie cadrele didactice dar mai ales toți copiii participanți și-au manifestat creativitatea, spontaneitatea, 
originalitatea dar și talentul evidențiind astfel dragostea pe care o poartă pentru ființa cea mai dragă- mama.  

Echipa de coordonare, organizare și jurizare a concursului a fost foarte încântată de participarea unui 
număr neașteptat de mare de cadre didactice și de elevi din învăţământul preuniversitar (învățământul de 
masă dar și din învățământul special și special integrat). A apreciat originalitatea, creativitatea și talentul 
micuţilor artişti şi îşi prezintă mulţumirile pentru buna colaborare cu cadrele didactice şi copiii participanţi.  

Prin intermediul acestei lucrări „Vă doresc, doamnelor şi domnişoarelor, să aveţi parte de o primăvară 
plină de iubire şi armonie, aducându-vă în dar un firav mărţişor, simbol al dragostei, care, prin spritul său 
de primăvară, să zăbovească cât mai mult în sufletul Dumneavoastră și vă urez un călduros "La mulți 
ani!"! 

„Fiţi înconjurate de căldură, tandreţe, armonie, dragoste, înţelepciune, zâmbete de copii, bunăstare, 
sănătate Dumneavoastră şi apropiaţilor Dumneavoastră. Fie ca pacea şi înţelegerea să domine mereu în 
familiile Dumneavoastră!” 

”Multe minuni sunt în univers, dar capodopera creațiunii e tot inima unei mame”. E. Bersot 
“Mama este comoara dumnezeiască, o comoară pe care nici un om n-ar îndrăzni s-o târguiască. ”  
 Helen Hunt Jackson  
”Adevărata mamă nu este cea care-i dă viață copilului, ci bună creștere. ” 
 Sfântul Ioan Gură de Aur 
” O mamă își poate ține doar o vreme copilul de mână, dar din inimă nu-i dă drumul până la sfârșitul 

vieții”.  
”O mamă e acea persoană care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni”.  

 Cardinal Mermillod 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

VLAD CODRUTA 
GRADINITA ”ALBINUTELE” 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia.  

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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EDUCATIA IN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR VLAD MARIOARA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 99, BUCURESTI 

 
 “Educatia este cea mai puternica arma pe care o putem folosi pentru a schimba lumea”-Nelson 

Mandela 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,la 

formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copilare 
cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care 
se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

 Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educațional. Fie că este 
vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la gradiniță sau școală, copilul trebuie învățat 
să înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau interdicțiile pe care i le stabilesc părintii sau 
educatorii.  

 Fiecare părinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice când e vorba despre educația copilului 
său.  

 Cei 7 ani de acasă sunt anii de aur ai educației unui copil. Înconjurat de dragostea și protecția 
părinților, copilul învață bazele disciplinei, a încrederii în propriile sale forte, învață regulile de bază ale 
respectului și primele noțiuni de socializare. În cei 7 ani de acasă, copilul învață ceea este încrederea, 
ordinea, cinstea și buna purtare.  

 Perioada celor 7 ani - este considerată a fi perioada cu impact maxim asupra modului în care copilul 
percepe lumea și valorile umane ale societății din care face parte. Rolul părinților este essential în acești 
ani - pentru că ei sunt cei care pun cărămizile sistemului de norme și valori pe care adultul de mâine își va 
cladi propria sa viață. Pentru cei mai mulți dintre noi, expresia „cei 7 ani de-acasă“ este sinonimă cu un set 
de reguli de politeţe şi de principii de viață esențiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul 
familiei, și care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viața socială.  

 Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare. Nu uita 
însă că purtarea copilului tău, definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă, nu este întotdeauna un lucru 
intenţionat. Uneori, cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă două persoane care 
discută, că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu e un semn de bună 
creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane.  

 Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul tău ce înseamnă noţiunea de respect, mai 
ales dacă îl înveţi să folosească des cuvinte precum „te rog“,„mulţumesc“,„bună ziua“,„mă scuzaţi“. Nu 
uita că tu îi dai prima exemplul. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri de bun-
simț i se vor părea normale și îi vor completa personalitatea. Ştii şi tu deja că politeţea se învaţă treptat, 
tocmai de aceea e important să îi explici copilului tău de ce trebuie să fie respectuos: respectându-i pe alții 
va fi,la rândul său,respectat.  

 Tot în primii şapte ani de viaţă, îi poţi oferi celui mic câteva pilde despre ce înseamnă recunoştinţa, 
începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile pe care lea primit de 
ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniţă sau copiii cu care se 
joacă în parc. Învaţă-l să fie deschis, să aibă o atitudine plăcută și să îşi exprime recunoştinţa faţă persoanele 
care l-au ajutat într-o anumită situaţie.  
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 Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să 
salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, odorul tău îşi va da singur seama că bunele maniere îl 
ajută vpe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia 
celorlalți dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte la un eveniment 
important. Spune-i că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante în viața de zi cu zi, 
în orice situație.  

 
Blibliografie: 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  

 Şchiopu, U., Psihologia Copilului, Educaţia Didactică și pedagogică 1967; 
 Claparedé, E., Psihologia copilului și pedagogia experimentală, E. D. P., 1975; 
 Şuteu, Titus, Cunoaşterea şi autocunoaşterea copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1996.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI ȘAPT ANI DE ACASA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, VLAD RODICA DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „PROF. DR. ION ANGHEL” LUCIU 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.  
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă înseamnă că este un copil bine crescut, care ştie să 

salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă civilizat cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt principalele elemente care îl vor ajuta pe copil să se 

adapteze în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul 
căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: „relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului”.  

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

La baza formării unui comportament corespunzător al copilului stă, în principal, relaţia afectivă cu 
părinţii. „Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere 
în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament”. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. El realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt 
preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit 
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu 
este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această 
vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa 
cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă 
trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur 
pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice. 
Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. 
La această vârstă, copilul poate învăţa formulele de politeţe. Îi putem arăta cum şi când se spune bună ziua, 
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său („mă ignoră sau îmi acordă atenţie”), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi 
ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, 
care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt 
întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele 
la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul „taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti” sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  
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Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi 
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu 
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, dar copiii.  

După ce ajunge la vârsta școlară, educaţia copilului se împarte între familie şi profesorii din şcoală; 
cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 
instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 
probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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EDUCATIA IN FAMILIE SI 
DEZVOLTAREA PERSONALITATII COPILULUI 

 
PROF. VLADOIU SANDA ANTONELA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TG-JIU 
 
Pornind de la afirmatia ca “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie 

generala influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) voi incerca sa extrag cateva dintre 
caracteristicile relatiilor de filiatiune care au importanta majora in definirea personalitatii copilului. 
Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar(parinti – copii), 
secundar(relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, prin care sunt preluatre 
de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul exceptionala, 
interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii copilului.  

Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de 
conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care 
parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata 
viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea 
este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia 
mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.  

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni 
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei, 
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti, pe care 
copiii le preiau prin imitatie si invatare, precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele 
educationale (“cei sapte ani de acasa”) constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra 
copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu 
diferite norme si valori sociale. Este cunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, 
mai mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si 
rezultatele scolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.  

In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul 
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental 
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, 
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de 
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite 
in familie.  

Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, se pot identifica doua 
tipuri de parinti:  

1. Parintii de o severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni 
de tot felul – isi va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un 
regim de viata si, in special, de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica 
specifica varstei.  

2. Parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot constitui piedici 
in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si 
prin limitarea excesiva a libertatii si independentei de actiune a acestora, a initiativei.  

Consider ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii 
armonioase a personalitatii copilului, iar concluzia este ca scolarul are nevoie acasa de un cadru general de 
viata in care sa se simta in siguranta. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, 
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destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii 
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se 
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina 
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii 
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta. 
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RELAŢIA COPIL-PĂRINTE 
  

 PROF. VLADUCU IONELA MARIA 
 GRADINITA CU P. P. ”ELENA FARAGO”CRAIOVA 

 
Încă de la naştere, fiecare copil are un stil al său unic. Părinţii cu mai mulţi copii se minunează de cât 

de diferiţi sunt copiii lor între ei. Pe parcursul creşterii sale, copilul îşi scrie povestea propriei dezvoltări, 
având originalitatea şi individualitatea lui precum şi nevoi specifice care vor îi vor genera şi motiva evoluţia 
şi comportamentul.  

Prima relaţie de tip social pe care orice copil o stabileşte imediat după venirea sa pe lume este cea cu 
părinţii săi. Această relaţie de bază pentru dezvoltarea copilului şi apoi a adultului, este o piatră de temelie 
şi un model pentru viaţa lui socială, începând cu cea preşcolară, şcolară şi de mai târziu, până la maturitate.  

 De ce este atât de importantă această relaţie părinţi-copii? Pentru că aceasta determină dezvoltarea 
copilului şi împlinirea adecvată a nevoilor sale.  

În primul rând copiii au nevoie de dragoste: să fie iubiţi, să se simtă iubiţi, să li se spună că sunt 
iubiţi, să li se arate că sunt iubiţi, şi asta indiferent de comportamentul lor, şi la bine şi la rău. Cu precădere 
la vârstele mici, copiii înţeleg că sunt iubiţi atunci când sunt dezmierdaţi şi îmbraţişaţi. Există totuşi 
momente în care suntem foarte ocupaţi şi copilul vine să ne îmbrăţişeze: este foarte important este să nu îl 
respingem. O sărutare şi o strângere la piept nu ne răpesc mai mult de un minut din activitate şi copilul dvs 
o merită cu orice prilej. Dragostea implică şi să-l ascultăm pe copil, fiind importantă pentru a afla nevoile 
copilului, dorinţele sale, gândurile şi sentimentele lui. Toate acestea vor duce la realizarea unei bune 
comunicări între părinţi şi copil. Copilul va câştiga astfel încredere în părinţi şi va şti că ori de câte ori va 
avea o problemă sau o nelinişte va fi ascultat şi va avea cu cine discuta. Tot aici putem încadra şi acordarea 
atenţiei, care în funcţie de vârsta copilului poate consta într-o discuţie despre o anumită temă care îl 
preocupă sau a unui joc pentru copii cu vârste mai mici, sprijinul şi ajutorul la lecţii, sau învăţarea unor 
deprinderi şi cunoştinţe extraşcolare.  

Copiii au nevoie şi de reguli, limite şi graniţe. Existenţa unui program, a unor cadre şi reguli ştiute 
şi respectate atât de parinţi cât şi de copil, dau copilului un sentiment de siguranţă şi îl învaţă pe mai târziu 
să fie ordonat şi să se supună autorităţii (profesori, şefi, etc). Atenţie la rigiditate! Flexibilitatea şi toleranţa 
sunt esenţiale, copilul învăţând să devină adaptabil, să tolereze neprevăzutul şi să facă faţă schimbării.  

 În contextul acestor reguli, apare şi disciplinarea pozitivă, facută cu dragoste. Atenţie la limbajul 
folosit. De multe ori, părintele furios ţipă la copil, îl etichetează (eşti prost, incapabil, rău, etc) sau îl 
ridiculizează (râde de el), devenind în final agresiv. Copiii mici vor dezvolta teamă iar copiii mai mari vor 
deveni mânioşi la rândul lor (sămânţa rebeliunii lor de mai târziu). Disciplinarea adecvată presupune 
afecţiune, consecvenţă (când promiţi o pedeapsă te ţii de cuvânt), răbdare şi fermitate. În acest context al 
disciplinării, copilul poate învăţa şi ce înseamnă a fi iertat şi a ierta, prin excepţii de la regulă bine gândite 
de părinte.  

Un alt aspect important legat de relaţia părinte-copil este respectul pe care părinţii îl acordă copilului. 
Respectându-l, el se va simţi valorizat, tratat de la egal la egal cu ceilalţi membrii ai familiei. Nu ezitaţi 
niciodată să vă cereţi scuze dacă aţi greşit cu ceva faţă de el să îi spuneţi “iartă-mă”, “îmi cer scuze” sau 
să-i mulţumiţi. Exemplul personal este mai important decât o mie de cuvinte.  

Acceptarea este o altă nevoie a copilului dvs. Ca şi adultul, el are nevoie să se simtă acceptat ca 
persoană chiar şi atunci când comportamentele lui sunt mai greu de tolerat. El nu trebuie respins pentru 
comportamentele lui (“nu vreau să te mai văd pentru că ai fost obraznic”). Discuţia se realizează explicându-
i ce nu toleraţi din comportamentul lui şi nu pe el ca persoană.  

Copiii noştri au nevoie şi de timp, timp de calitate petrecut cu noi ca părinţi, timp de care din pacate 
în zilele noastre toţi dispunem din ce în ce mai puţin. De aceea fructificaţi momentele pe care le aveţi libere 
pentru a le petrece cu copilul jucându-vă, vizionând un film, plimbându-vă în parc, citind, povestind, 
învăţând împreună cu el şi făcând din acestea clipe de bucurie, atât pentru ei cât şi pentru dumneavoastră. 
Chiar şi când mergeţi la cumpărături, sau în treburile casnice, lăsaţi-i să vă ajute, cereţi-le ajutorul, apoi 
lăudaţi-i şi valorizaţi-i (“îmi eşti de mare ajutor”). Timpul petrecut cu copilul ar trebui să fie o prioritate în 
viaţa oricărui părinte.  
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În toate acestea, răbdarea este esenţială. Învăţarea, adică ceea ce face copilul cât este copil, are loc 
prin încercare-testare, reuşite, greşeli, repetări, în toate acestea fiind îndrumat de părinţi, în corelaţie cu 
abilităţile şi individualitatea copilului. Pentru toate acestea este nevoie de răbdare.  

Ca parinţi, dacă avem aşteptări prea mari, dacă ne comparăm copiii cu ai altora, dacă ne lăsăm 
guvernaţi de prefecţionism, nu numai că vom fi dezamagiţi dar vom imprima şi copilului o dorinţă exagerată 
de performanţă, teamă şi neîncredere.  
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EDUCAȚIA IN FAMILIE-  
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 

 
 PROF. PT. INV. PREȘCOLAR: VLAICU CATALINA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1, BUGHEA DE JOS 
 
 Familia este reprezentată ca principalul factor al educării și dezvoltării unui copil în care au loc 

formarea și socializarea acestuia de la naștere și până la intrarea sa în grădiniță.  
 Familia este mediul în care copilul crește, se joacă, interacționează cu cei din jur, asigurându-i-se, în 

același timp, sursele materiale: hrana, îmbrăcămintea, încălțămintea, jucăriile și sursele spirituale: 
afecțiunea părintească și înțelegerea.  

 Pe drumul vieții, copilul trăiește experiențe plăcute sau mai puțin plăcute care își pot pune amprenta 
asupra formării și dezvoltării acestuia. Totul depinde de mediul familial în care trăiește (cu excepția 
problemelor de sănătate cu care el se poate naște). Acest mediu poate influența pozitiv sau negativ educația 
copilului. Într-un mediu în care el este crescut cu tot sprijinul fizic, psihic, material și spiritual, acesta va 
învăța valorile morale și atitudinile sociale care îl vor ajuta să avanseze în următoarele etape ale vieții de 
adult. Într-un mediu familial negativ cu nenumărate situații conflictuale, copilul învață antimodele 
parentale, fapt care duce la degradarea lui din toate punctele de vedere, acesta nefiind capabil să reușească 
în viață. Același lucru putem întâlni și în situațiile în care copiii sunt lăsați să facă ceea ce doresc în famile. 
Chiar dacă părinții se află în relații bune, copiilor le sunt satisfăcute toate plăcerile fără să aprecieze 
eforturile pe care familia le face pentru ei. Deci, familia poate fi un exemplu pozitiv sau negativ în educarea 
copilului.  

 „Cei șapte ani de acasă” se reflectă în comportamentul, atitudinile pozitive și valorile pe care copilul 
și le formează în familie.  

 Părinții trebuie să le imprime copiilor valori importante pentru formarea și dezvoltarea lor cum sunt: 
responsabilitatea, onestitatea, respect, voința, iubirea, credința, binele, frumosul și adevărul.  

 Părintele este responsabil de a implementa în rutina zilnică a copilului modalități de comportament 
și forme de politețe pentru a-l ajuta pe copil să socializeze cu mai multă ușurință. Spre exemplu: un copil 
care vorbește politicos, folosind formule de adresare de tipul: „Te/ Vă rog frumos!”, „Îți/ Vă mulțumesc!”, 
„Cu plăcere!”, „Îți/ Vă urez o zi bună!” „La revedere!” și schițează un zâmbet este apreciat față de un copil 
care este serios, supărat și se adresează unei persoane cu: „Dă-mi.. . !”, „Pa!”, „Nu vreau!”, „Nu mă 
interesează!” etc. Toate aceste modalități de adresare se pot realiza sub formă de joc, activitatea specifică a 
copilului, spre a-l atrage în formarea unor deprinderi comportamentale dezirabile. Spre exemplu: formarea 
unor deprinderi de a respecta pe cei din jurul său („Te respect/ Mă respecți!”, „Să învățăm să ne comportăm 
frumos!”), formarea unor deprinderi de a vorbi politicos: „Te/ Vă rog să-mi dai/ dați.. . !”, „Domnul 
Mulțumesc!”, „Cu plăcere!”) etc.  

 Educația în familie reprezintă punctul de plecare în integrarea copilului în societate. Însă copilul are 
nevoie de reguli clare pentru a fi educat. Este nevoie de o disciplinare pozitivă fără a-l răni. Deși reacțiile 
copiilor pot fi de cele mai multe ori agresive, părintele trebuie să manifeste calmitate și hotărâre în 
comportamentul său, explicându-i ce a greșit și cum poate să îndrepte situația respectivă. Aici, părintele 
oferă copilului un model pozitiv de comportament.  

 În realizarea unei educații de calitate, părinții trebuie să facă un efort în renunțarea sau minimizarea 
problemelor sau a conflictelor familiale, a situațiilor stresante care pot dăuna copilului. De asemenea, stilul 
părintelui de a încerca să disciplineze copilul trebuie să fie unul bazat pe comunicare și nu pe agresare 
fizică, deoarece copilul preia din comportamentele părintelui adoptând, la rândul său, aceleași reacții în 
comportamentul cu ceilalți.  

 În concluzie, familia reprezintă baza în educarea și dezvoltarea copilului, în asigurarea resurselor 
materiale și financiare, în învățarea principalelor cunoștințe și deprinderi comportamentale și în asimilarea 
tuturor valorilor morale. „Cei șapte ani de acasă” pot fi puși în practică, numai dacă aceste valori sunt bine 
ancorate în conștiința copilului și pot fi formate comportamente dezirabile pentru integrarea lui în societate.  
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 CEI ȘAPTE ANI DE ACASA...  
 

NUME- VLAICU JIPU IOANA SMARANDA 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR 

 
 Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede. Ramâne însă ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se învață din familie. Școala si alte medii educaționale nu pot ulterior, decat să confirme si să 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Străduința de a face din copii niște animale bine dresate nu este prea fericită. Utilizarea formelor de 
politețe este strâns legată de obieceiurile părinților. Este o greșeală ca un tată sa oblige copiii sa suna după 
masa “Mulțumesc!” fără ca el la randul lui sa contituie un exmplu in acest sens. Copiii imită tot ceea ce văd 
în jurul lor.  

 Educația trebuie să ducă la obținerea treptată a dezvoltării inhibiției corticale, adică la retinerea unor 
manifestari negative. După vârsta de 3 ani, copiii încep să aibă o activitate nervoasă mai activă și pot fi 
inflențați de procesul educației și al instruirii primite de la părinti, de acasă. Nu orice cunoștinta sau sfat 
primit devine pentru copil convingatoare și îndemn la o comportare pozitivă.  

 Personalitatea copilului se manifestă de la varsta denumita preșcolara. Exmplele bune din viața 
familială vor influența în mare măsură comportarea lui psihică. Educația copilului trebuie să fie astfel 
orintată, încât el să-și însușească modurile de acțiune ale părinților, acestea fiindu-i călăuze.  

 Nici un părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Educația primită în familie 
• Salutul. - este prima normă de conduit învățată în familie, începând de la etapa în care copilul nu 

poate salute decât prin fluturarea mâinii și continuând pe urmă firesc cu bună ziua 
• Comportamentul în public- un copil educat va ști să răspundă la întrebări și să susțină la rândul 

său conversația, așteptandu-și rândul, fără să întrerupă pe cel pe care vorbeste 
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 

comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 

folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă.  

În familie, părinții trebuie sa fie conștienți de faptul ca pe primul loc sunt copiii. Asadar, părinții ar 
trebui să le acorde copiilor atenția cuvenită.  

Se pot juca de-a școala, în care profesorul salute copiii și spune Multumesc dupa fiecare răspuns. În 
jocurile cu obiecte din viața reală, copiii trebuie să joace roluri de oameni a căror purtări sunt demne de 
imitat.  

 În scop educative, părinții pot da copiilor diverse însărcinări casnice. Ei pot fi însărcinați cu 
procurarea de alimente casnice, în care caz nu se vor permte nereguli sau minciuni în mânuirea banilor. O 
sarcină precisă și bine organizată le place copiilor și are valoare educativă.  
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Copiilor li se va dezvolta simțul datoriei, a răspunderii, grija greutăților casnice, obligația de a vorbi 
frumos cu alti oameni.  

Ambianta familială influenteaza temperamental copiilor. Daca in casa este buna intelegere si veselie, 
temperamentul copilului va lua un aspect calm si de bună dispozitie.  

Părinții nu trebuie să se lamenteze și să prezinte în culori negre greutățile vieții. Dacă un copil aude 
pe unul din părinți cântând, prin imitare, va încerca și el să fredoneze.  

Pentru formarea celor șapte ani de acasă, exemplele sunt mai folositoare, decât discursurile sterpe.  
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PARINTII, PRIMII EDUCATORI AI COPIILOR 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR VLAICU MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BUGHEA DE JOS 

 
 Mediul în care trăieşte copilul va influenţa pozitiv sau negativ dezvoltarea fizică şi intelectuală a sa. 

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi 
marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Familia este matricea de viaţă fundamentală pentru existenţa şi 
formarea personalităţii, grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece influentează şi 
modelează persoana umană. Ea este adevăratul laborator de transformare a individului în persoană, adică 
în ,,individ cu status social”.  

Familia este desigur determinantă, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivelul cultural şi comportamental, de 
integrarea socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în 
mod hotărâtor. Există părinţi mai ales în zonele rurale sărace care nu acordă o importanţă deosebită 
pregătirii şcolare a copilului suprasolicitându-l prin diverse activităţi gospodăreşti micşorând astfel din 
timpul de joacă şi de învăţat al acestuia. Aceste munci prea timpurii pentru un copil aduc mari lacune în 
cultura generală a sa, deoarece munca exagerata il oboseste, acesta nemaiputând învăţa cum trebuie. Nivelul 
superior al statusului socioeconomic nu va avea în mod inevitabil doar efecte pozitive; după cum cel 
inferior; doar efecte negative.  

Cea mai importantă variabilă a acestui status este nivelul de educaţie al părinţilor. Un nivel mai înalt 
de educaţie al părinţilor corelează în mod deosebit cu atitudinea lor faţă de educaţie şi implicit faţă de 
şcoală. Nivelul cultural din familie, va influenţa dezvoltarea personalităţii în ansamblu său.  

Climatul psihosocial din familie reprezintă o altă variabilă a mediului familial. Mediul social normal 
al copilului este dragostea sub dublul ei aspect: dragostea părinţilor pentru copil şi dragostea părinţilor între 
ei. Dacă ea nu există, viaţa afectivă a copilului nu se va dezvolta normal, afectivitatea sa va fi mereu rănită 
şi consecinţele disarmoniei mediului său familial se vor vedea în curând. În măsura în care acest climat 
realizează o funcţie afectivă şi protectoare, în aceeaşi măsură, efectele sale vor fi pozitive.  

Sub aspectul climatului, fiecare familie are o anumită tonalitate, continuitate, armonie, echilibru sau 
dezechilibru familial. Copilul are nevoie de dragoste părintească, fără de care nu poate trăi şi nu se poate 
dezvolta, dar această dragoste trebuie să fie o dragoste echilibrată, normală. El este deosebit de receptiv la 
atitudinile, comportamentele, limbajul, relaţiile părinţilor sau la relaţiile dintre părinţi şi copii.  

În timp ce, într-o familie în care soţul şi soţia sunt pe cale de a se desparti, în inima copilului are loc 
o dragoste dezorientată, mai ales dacă îşi iubeşte părinţii la fel, ajungând în unele cazuri să-şi piardă 
încrederea în dragostea oferită de cineva. O latură negativă a problemelor din familie o constituie şi 
neatenţia copilului la şcoala, el nemaiputându-se concentra decât la problema din familie care îl frământă, 
încercând să găsească soluţii de a ieşi din aceasta situatie neplacută, care a intervenit la o vârstă atât de 
fragedă. Dintr-un copil zburdalnic poate deveni un copil nesociabil, retras, si care se integreaza greu in 
societate.  

Specialiştii în pedagogie consideră că o educaţie bună dată unui copil nu se poate realiza decât printr-
o dialogare frumoasă între părinte şi copil.  

Încă de la vârste foarte fragede, copilul simte nevoia, să relateze părinţilor evenimentele zilei. Dar 
dacă părinţii se vor considera mereu obositi, ocupati, ei nu vor avea dispoziţia sufletească şi aparent nici 
timpul necesar pentru a-i asculta pe copii si a le raspunde. Astfel, treptat copilul se va simţi neglijat, respins, 
nemulţumit în aşteptările sale. Numai apropiindu-se de sufletul copilului, pătruzând în lumea sa interioara, 
în propriul mod de a gândi şi a simţi, părintele devine confidentul şi sfătuitorul copilului. Altfel spus, 
sporesc şansele sale de a se face în timp nu doar ascultat ci şi iubit şi respectat.  

Când unii dintre aceşti părinţi îşi dau seama de consecinţele dezastruoase ale lipsei lor de tandreţe şi 
înţelegere părintească, de lipsa lor de comunicare, cel mai adesea este prea târziu, prăpastia dintre ei fiind 
de netrecut.  

Numai comunicarea permanentă îl descoperă pe copil părintelui şi pe părinte copilului asigurând în 
perspectivă intercomunicarea complexă şi climatul favorabil dezvoltării personalităţii.  
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În concluzie, asigurarea unui parteneriat real între familie şi grădiniţă prin implicarea activă a ambelor 
părţi va duce la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la soluţionarea problemelor 
inerente care apar. În acest sens, o colaborare între toţi factorii educaţionali implicaţi în procesul formării 
şi dezvoltării personalităţii copilului devine absolute necesară.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Păişi Lăzărescu, Mihaela- Psihologia educaţiei preşcolarului şi şcolarului mic, Ed. Paralela 45, Piteşti, 

2005.  
Nicola, Ioan- Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Aramis, Bucureşti, 2003.  
Voiculescu, Elisabeta- Pedagogie preşcolară, Ed. Aramis, Bucureşti, 2003.  
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ROLUL FAMILIEI IN DEZVOLTAREA COPIILOR 
 

PROF. INV. PRIMAR VLAICU MIRCEA  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BUGHEA DE JOS  

 
Climatul de caldura si dragoste, atmosfera de grija si sinceritate, preocuparea de a oferi copilului 

conditii maxime de crestere si dezvoltare, specifice vietii armonioase de familie, fac din aceasta primul si 
poate cel mai important factor de educatie.  

Comunicarea autentica dintre parinti si copii reprezinta, in aceste conditii, un fundament si un 
indicator al unui climat educativ favorabil, indifferent de varsta copilului. De regula, intre parinti si copii 
se stabilesc in mod firesc relatii de incredere reciproca si atasament, pe fondul carora comunicarea se 
desfasoara fara mari dificultati. Exista insa si situatii frecvente de perturbare a dialogului familial, chiar in 
perioada prescolara, cu consecinte negative, grave, ce vor influenta si evolutia din etapele urmatoare.  

Inca de la varste foarte fragede, copilul simte nevoia, sa relateze parintilor evenimentele zilei. Dar 
daca parintii se vor considera mereu obositi, ocupati, ei nu vor avea dispozitia sufleteasca si aparent nici 
timpul necesar pentru a-I asculta pe copii si a le raspunde, treptat copilul se va simti neglijat, respins, 
nemultumit in asteptarile sale. Numai apropiindu-se de sufletul copilului, patruzand in lumea sa interioara, 
in propriul mod de a gandi si a simti, parintele devine confidentul si sfatuitorul copilului.  

Altfel spus, sporesc sansele sale de a se face in timp nu doar ascultat ci si iubit si respectat.  
Majoritatea parintilor cunosc oboseala, stresul cotidian, sunt vesnic ocupati, dar nu toti se sustrag de 

la obligatiile parintesti sub pretextul unor probleme mai importante decat educatia propriilor copii. Mereu 
plecati, angajati in activitati de la care nu admit sa fie intrerupti, alegand,, treburile lor serioase” in locul ,, 
fleacurilor copiilor”, acestia ajung treptat niste straini pentru copiii lor.  

Cand unii dintre acesti parinti isi dau seama de cansecintele dezastruoase ale lipsei lor de tandrete si 
intelegere parinteasca, de lipsa lor de comunicare, cel mai adesea este prea tarziu, prapastia dintre ei fiind 
de netrecut.  

Numeroase sunt situatiile in care copiii au probleme pe care incearca sa le comunice parintilor, dar 
acestia intervin brusc cu punctual lor de vedere fara a-I asculta pana la capat. Ascultarea este un instrument 
de lucru benefic in educatie, iar parintii trebuie sa-l foloseasca sis a tina seama de cateva conditii minime: 

- sa ofere un climat de afectiune, de siguranta, de colaborare, de 
incredere reciproca, o anume stare de spirit, fara graba, nerabdarea, renuntarea la solutia la care recurg 

deseori, ascultarea pe jumatate; 
- un anumit grad de concentrare care sa favorizeze intelegerea a ceea 
ce transmite copilul, multa atentie deoarece pierderea semnificatiei corecte a mesajului transmis este 

adesea irecuperabila; 
- o atitudine activa, marcata de semnale verbale si nonverbale; 
In concluzie, fie ca vorbim despre educatia de acasa, fie ca vorbim despre educatia de la scoala, 

copilul trebuie sa inteleaga si sa respecte regulile de comportament sau de interdictiile pe care i le stabilesc 
parintii sau invatatorul.  
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O FAPTA BUNA, DE SARBATORI 
 

DE VLAICU OANA 
 
 Încheiat astăzi:_____________________________ 
 
Centrul de zi, Broșteni, județul Vrancea, reprezentat de Elisabeta Norocea 
și  
COLEGIUL ECONOMIC „M. KOGĂLNICEANU” cu sediul în FOCȘANI, B-DUL GĂRII, nr. 25, 

CF 4297851, reprezentat prin director, prof. Gabriela-Dorina Bocsok 
Încheie prezentul acord de colaborare pentru : 
- cultivarea şi educarea sentimentelor de dragoste şi admiraţie faţă de Dumnezeu şi Iisus, faţă de 

tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti ; 
- exersarea deprinderii de lucru în echipă, pe grupe; 
- dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii; 
- cultivarea dorinţei elevilor de a cunoaşte copii cu probleme cu care să comunice, să coopereze, să 

interacţioneze; educarea copiilor în spiritul întrajutorării semenilor; 
- dezvoltarea gândirii independente, a iniţiativei, a imaginaţiei, a solidarităţii; 
- consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive; 
- colaborarea mai strânsă dintre şcoală, familie şi comunitatea locală în scopul atingerii obiectivelor 

propuse în prezentul proiect; 
- stimularea comportamentului participativ al elevilor la diferite acţiuni; atragerea lor în organizarea 

unor activităţi cu caracter extracurricular.  
ARGUMENTUL PROIECTULUI 
Educaţia se realizează mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin accentuarea aspectelor ce ţin de 

legăturile emoţionale. Educatorul tuturor timpurilor este cel care se gândeşte şi la sensibilizarea comunităţii 
în care trăieşte în legătură cu realităţile crude, de neimaginat, uneori, pe care le trăiesc unii din semenii 
noştri, adulţi şi copii.  

Atunci, când cu eforturi materiale minime, dar cu multă iubire se poate pune un mic stâlp de rezistenţă 
la întărirea încrederii în ceilalţi, nici un sacrificiu nu este prea mare. Pornind de la aceste gânduri, am hotărât 
împreună cu elevii să desfăşurăm acest proiect „O faptă bună, de Sărbători! în cadrul căruia vom demara 
şi acţiunea de întrajutorare umanitară pentru copiii din Centrul de zi, Broșteni.  

OBIECTUL COLABORĂRII: 
Colaborarea are ca obiectiv general realizarea unui parteneriat eficient între Colegiul Economic „M. 

Kogălniceanu” Focșani și Centrul de zi, Broșteni.  
Participanți:prof. Vlaicu Oana, elevii claselor a IX-a D, a X-a A, a IX-a C, a IX-a F.  
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR: 
Instituția publică Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” Focșani: 
- să numească persoana responsabilă privind selectarea elevilor participanți la activitate 
- să adune ajutoarele pentru copii 
- să ofere ajutoarele copiilor din Centrul de zi 
Centrul de zi Broșteni : 
 - să transmită informațiile și documentele necesare bunei derulări a proiectului, în funcție de 

prevederile planului de acțiune și de posibilități 
- să delege persoane care să participe activ la desfășurarea activităților din cadrul proiectului și 

totodată să reprezinte interesele Centrului.  
  

COLEGIUL ECONOMIC „M.KOGĂLNICEANU” 
FOCȘANI, B-DUL GĂRII, NR. 25 
TEL. 0247212544, FAX. 0237613731 
e-mail: cemk_focsani@yahoo.com 

web: www.cemk.ro 

 

Centrul de zi, Broșteni 
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DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Prezentul acord de parteneriat se încheie pe durata nedeterminată, intrând în vigoare începând cu data 

de:________________________________ 
 
Acordul poate înceta prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți, cu condiția notificării 

intenției sale în scris către cealaltă parte, cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile anterioare datei de la care va 
opera încetarea efectelor acordului.  

 
Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” Centrul de zi, Broșteni  
 DIRECTOR,  
PROF. GABRIELA-DORINA BOCSOK ELISABETA NOROCEA 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ- IMPORTANȚA LOR 
 

PROFESOR VLAICU OCTAVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3, LUPENI, JUD. HUNEDOARA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
https://www. didactic. ro/materiale-didactice/cei-7-ani-de-acasa-referat 
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 IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ... ” 
  

VLASA DELIA NICOLETA 
 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, şi de felul 

în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului adult!” Danion Vasile  
Trecând peste realitatea că nu prea mai există ”cei șapte ani de-acasă”, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. E 
foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă frumuseţea şi 
sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu,în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu să deţină 
rolul principal.  

Familia este o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi 
responsabilitate. Sunt prea multe lucruri de spus despre educaţia copiilor şi nu ne vom opri decât la câteva 
aspecte legate de educaţia creştină.  

Fiecare părinte poate descoperi noi şi noi moduri de a-i apropia pe copii de cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de credinţă, în care să simtă cât de 
importantă este pentru părinţii lor legătura cu Dumnezeu.  

Dacă îi vor vedea rugându-se, vor spune şi ei cu bucurie rugăciunile pe care le-au învăţat atât acasă, 
cât și la grădiniță/școală! Văzând că părinţii merg la biserică nu numai de Paşti şi de Crăciun, ci în fiecare 
Duminică şi sărbătoare, şi chiar şi când nu este slujbă, copiii vor iubi casa Domnului şi se vor simţi acasă 
în ea.  

Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să imite, să 
copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită tinerii de astăzi sunt 
exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă.  

Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau un cântăreţ care duce o viaţă curată, care are un mesaj 
bun, folositor pentru oameni. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt oameni plini de patimi, plini de 
vicii. Chiar dacă o bună parte dintre aceştia nu ezită să pomenească Numele lui Dumnezeu în interviuri sau 
cu alte prilejuri asemănătoare, nu o fac decât din superstiţie sau pentru a fi pe placul admiratorilor. Tinerilor 
trebuie să li se prezinte şi altfel de modele. Pentru orice creştin modelul este Hristos şi fiecare trebuie să fie 
conştient de acest adevăr. Dar e destul de greu ca un tânăr să-L aleagă ca model pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu.  

Mult mai uşor se vor apropia tinerii de sfinţi, care sunt prietenii lui Dumnezeu, care Îl oglindesc pe 
Dumnezeu. Cunoaşterea vieţilor sfinţilor are de aceea un rol foarte important în formarea personalităţii 
tinerilor.  

Văzând cum sfinţii, oameni ca ei fiind, au ales lupta cu ispitele acestei lumi, netemându-sede nici un 
fel de chinuri, tinerii vor vedea un cu totul alt model de viaţă. Vor înţelege că ispitele care vin din toate 
părţile se pot respinge cu ajutorul lui Dumnezeu.  

Unii părinţi le citesc copiilor din vieţile sfinţilor când sunt mici, şi uneori ei le confundă cu poveştile. 
Când cresc mai mari, şi vor să se rupă de lumea poveştilor, ei încep să nu mai creadă nici faptele descrise 
în vieţile sfinţilor.  

Dar copiilor trebuie să li se explice că minunile au fost şi sunt reale, că Hristos Fiul lui Dumnezeu a 
făcut toate cele descrise de Evanghelie. Că ucenicii Săi şi urmaşii acestora au făcut o mulţime de minuni 
pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu. Minuni care nu sunt altceva decât semne ale dragostei lui 
Dumnezeu.  

Sărbătoarea Crăciunului şi a Paştelui sunt cele mai importante momente din viaţa oricărui copil 
creştin. Atenţia părinţilor trebuie să fie îndreptată în a-i ajuta pe copii să trăiască bucuria Naşterii şi Învierii 
Domnului. Mari greşeli fac părinţii care, creştini cu numele, dar păgâni cu faptele, transformă cele două 
sărbători religioase în simple momente de oferire a darurilor. Venirea „iepuraşului“, de exemplu, care nu 
are nimic în comun cu sărbătoarea Paştelui. Cei mai mulţi copii sunt dornici să vină Moș Crăciun și 
„iepuraşul“și mai puțin, Ziua de Crăciun și Ziua Învierii. Peste ani şi ani, când vor avea nevoie de ajutorul 
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Celui Înviat, nu vor şti să îl ceară; s-au obişnuit prea mult cu prezenţa „iepuraşilor“, cu cadouri și daruri din 
ce în ce mai diversificate, în funcție de vârstă.  

Sigur că nu trebuie să ne lipsim copiii de asocierea bucuriilor materiale, trupeşti, cu marile bucurii 
spirituale, dar nu trebuie răsturnată cu nici un chip ierarhia valorilor! Un alt prilej de poticnire pentru tineri 
este părerea că, deşi sfinţii au dus cu secole în urmă o viaţă curată, că I-au slujit lui Dumnezeu cu toată 
fiinţa lor, în zilele noastre nimeni nu mai duce o viaţă de sfinţenie; dar această părere nu corespunde 
realităţii! În clipa în care lumea va fi lipsită de sfinţi, va veni sfârşitul, însă până la acest sfârşit, Duhul Sfânt 
are şi va avea în fiecare vreme oameni care Îl cheamă şi la care vine.  

E bine ca tinerii să cunoască măcar câteva din vieţile oamenilor aleşi pe care i-a avut Biserica în 
vremea noastră. Părinţi îmbunătăţiţi care au dobândit rugăciunea neîncetată, mari duhovnici, mari asceţi, 
unii chiar făcători de minuni şi care au lăsat sfinte moaşte.  

Să cunoască tinerii marea jertfă pe care a dat-o Biserica Ortodoxă în prigoana comunistă din: 
România, Rusia, Serbia, Bulgaria. Zeci de mii de preoţi, sute de mii de credincioşi care au fost torturaţi în 
fel şi chip şi care au murit în închisori, şi nu numai acolo, pentru că nu au vrut să se lepede de Dumnezeu. 
Să cunoască tinerii cum alţii la vârsta lor în loc de desfătări au avut parte numai de cruce pentru a dobândi 
Împărăţia cerurilor.  

Biserica are modele pe care să le ofere tinerilor; mai precis, Biserica este singura care poate oferi 
adevăratele modele, chiar de la cele văzute sau auzite, pictura, icoanele, cântările, toaca, veşmintele şi 
gesturile preoților/monahilor, până la cele de taină, cum ar fi liniştea sufletească şi pacea sfântă, toate 
acestea rămân în inimile lor pentru totdeauna şi vor lucra în taină. Dacă primii îndrumători în ale rugăciunii 
sunt părinţii sau bunicii, şi copiii sunt deprinşi de mici cu rugăciunea, aceasta devine în timp din ce în ce 
mai profundă.  

Nu lipsite de importanţă sunt chipurile de eroi pe care le arată istoria. Astăzi, când vrăjmaşul porneşte 
atâta dezbinare între neamuri şi pe de altă parte este propovăduită renunţarea la dragostea de neam în numele 
unui universalism îndoielnic, părinţii sunt datori a le cultiva copiilor respectul faţă de eroii neamului. Eroi 
pe care Biserica îi pomeneşte cu mare cinste. Tinerii pot afla în aceşti eroi, modele de sacrificiu pentru 
binele oamenilor, de renunţare la o viaţă egoistă, pentru o viaţă închinată semenilor.  

Eroii neamului pot fi cinstiţi, dar sfinţii, prin puterea lor duhovnicească, pot fi prezenţe reale în vieţile 
tinerilor. Deşi nevăzuţi, ajutorul lor este mare. În special sfântul al cărui nume copilul l-a primit la Botez, 
trebuie să fie chemat în rugăciune de către acesta, căci îi poartă de grijă şi îl ajută atunci când nici un ajutor 
pământesc nu îi poate fi de folos! 

Înainte însă de a-i cunoaşte pe eroii neamului şi pe sfinţi, pe de o parte, sau pe idolii muzicii, filmului, 
modei, sau pe şi mai periculoasele „staruri“ ale culturii fără Dumnezeu, pe de altă parte, copilul are mai 
întâi ca modele două persoane care îl ajută să facă primii paşi în viaţă: părinţii. Ar fi bine dacă părinţii şi-
ar da seama cât de mult înseamnă pilda proprie pentru copiii lor. Se ştie că orice copil are tendinţa să copieze 
anumite manifestări pe care le vede la părinţii săi. S-a observat cât de mult modelează exemplul părinţilor 
caracterul copiilor, chiar dacă lucrul acesta devine evident abia când copiii sunt adulţi. 

Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii, pentru că aceasta nu durează 
doar o zi, o săptămână sau un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de probleme, de 
necazuri, de provocări ale vieţii și la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând aproape tot (cu 
lux de amănunte)! 

N-o poţi scoate la capăt încercând să ascunzi de copil ce ai în suflet. Doar atunci când în centrul vieţii 
părinţilor stă Dumnezeu, şi când părinţii trăiesc ştiind că Dumnezeu îi vede în tot ceea ce fac, inimile 
copiilor nu au de ce să se smintească. Numai atunci crucea de a fi model devine prilej de bucurie, prilej de 
împlinire.  

Nu există handicap pe care părinţii să nu îl poată depăşi. Nu există cădere oricât de mare din care 
părinţii să nu se poată ridica, devenind modele bune pentru copiii lor.  

Important este să aibă credinţă în Dumnezeu, să se căiască pentru păcatele lor şi să alerge să ia 
dezlegare de păcate prin Taina Spovedaniei. Rolul unui duhovnic bun, care să sfătuiască şi să mustre, care 
să dea binecuvântare pentru săvârşirea unor fapte importante, este de neînlocuit.  

În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
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făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune că există un demon al muncii exagerate care 
îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își agonisească cât mai multe) pentru a-l îndepărta de viaţa 
duhovnicească. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică, vindecând 
lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia.  

 
Numai cu multă străduinţă şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele, putem cunoaşte bucuria 

mărturisită de Proroc: „Iată, eu şi fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu“ (Isaia 8, 18).  
 
BIBLIOGRAFIE 
 Cum să ne creștem copiii?, Danion Vasile, Editura Sophia, București, 2012  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA PENTRU VIAȚA 
ȘCOLARULUI 

 
PROF. INV. PRIMAR, VLASA MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,VASILE NETEA” DEDA, MUREȘ 
 
 „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie. ” (Eugen Heroveanu) 
 
 La vârsta şcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Încă 

din primii ani de viaţă,cel mic poate învăţa cu ajutorul tău ce înseamnă noţiunea de respect,mai ales dacă îl 
înveţi să folosească des cuvinte precum „te rog“,„mulţumesc“,„bună ziua“,„mă scuzaţi“. Astfel, el se va 
identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus bunica” 
ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami. ” Astfel va exista o 
încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. Nu este de-ajuns 
doar și ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea diverselor sentimente 
(furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta nu înseamnă că 
permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că ne va fi foarte 
greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite restricţii, 
conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte atât din 
situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea 
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, 
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, 
acceptat ori nu în societate.  

 Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? Ei pot învăța: deprinderi de autoservire - ordine - igienă - 
curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoţilor atât pozitive, cât 
şi negative - bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori 
dezacord dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări 
ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, 
este pedepsit pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - 
perseverenţă în realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.  

 Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc. ., altele influenţează 
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. 
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.  

 Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil,educat,politicos,care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie,atât în societate,cât şi în viaţa particulară. 
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor 
mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor 
asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi 
necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său.  

 
Bibliografie:  
1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
2. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
3. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998  
4. www. didactic. ro 
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 FAMILIA ŞI IMPORTANŢA CELOR CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR, VLASCIANU NICOLETA 
COLEGIUL ECONOMIC CALARASI 

 
 "Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Ce construieşte copilul în primii ani de viaţă şi de ce este important să fi parcurs această etapă a celor 
„şapte ani“? Am să fac referire doar la trei aspecte, şi anume la construcţia unui sentiment de apartenenţă 
familială, la construcţia unui sentiment de identitate individuală şi la construcţia unei structuri psihice 
interioare adaptate lumii exterioare şi capabile să răspundă exigenţelor acesteia. Apartenenţa familială este 
esenţială pentru construirea unei identităţi individuale. Ea presupune că există o transmitere către copil a 
istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor şi mai ales că acest copil îşi găseşte un loc în acea familie 
şi este învestit ca membru al acesteia. Transmiterea nu se poate realiza decât dacă există o disponibilitate 
pentru a comunica, pentru a vorbi despre acestea, pentru a le rosti. Însă ne confruntăm în ultima perioadă 
cu absenţa disponibilităţii pentru comunicare, absenţă care are la bază fie un conflict între generaţii, fie o 
dezrădăcinare, fie un gol. Tot mai multe familii se confruntă cu o ruptură care a apărut tocmai din cauza 
saltului uriaş între două generaţii şi a refuzului de a crea o tranziţie. Mă refer la familii în al căror discurs 
se constată diferenţa dintre perspectiva părinţilor şi cea a copiilor faţă de aspectele culturale, morale, 
educaţionale sau estetice.  

 Primele deprinderi de formare a personalității copilului în familie constituie suportul dezvoltării 
ulterioare. Totodată, în familie se dobândesc primele experiențe de cunoaștere și experiențe de viață. 
Familia este prima care contribuie la însușirea limbajului, la formarea deprinderilor de comportament, 
elemente esențiale pentru parcursul educativ al copilului din grădiniță. Climatul psihosocial, relațiile 
intrafamiliale, nivelul cultural al familiei sau nivelul socioeconomic reprezintă factori determinanți în 
dezvoltarea psihofizică a copilului.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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EDUCATIA IN FAMILIE. CEI 7 ANI DE ACASA. EDITIA 2020 
 

PROF. INV. PRIMAR: VOICILA DANIELA 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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MAMA, PRIMUL *PROFESOR* DIN VIAȚA UNUI COPIL!! 
 

AUTOR- VOICU FLORICA 
LICEUL TEHNOLOGIC *PAMFIL ȘEICARU* 

 
 Primii ani din educația unui copil sunt cei mai importanți și nu pot fi înlocuiți cu nimic. Persoana 

care reprezintă atunci universul celui mic este mama.  
Mama este cea care ii călăuzește pașii încă din primele zile de viață, copilul este cel care imită ceea 

ce fac părinții lor, chiar fără să iși dea seama.  
Cu multă iubire, grijă, dăruire și atenție părinții sunt cei care vor reprezenta primele modele de viață 

ale copiilor. Până să intre în comunitate ți să vină în contact cu alți copii sau adulți, copii trebuiesc educați 
de către familie. Principiile și regulile stabilite în familie sunt extrem de importante pentru viitorul adult.  

Școala și dascălii sunt cei care vor completa educația copiilor, pe *fundația* deja existentă. Dacă 
aceasta este solidă educația copiilor se va desăvârși frumos, în armonie. Dacă fundația celor 7 ani de acasă 
este șubredă și ceea ce se vrea construit pe ea va fi la fel. Dacă părinții au uitat sau nu știu ceea ce trebuie 
să insufle copiilor lor, aceștia vor crește fără valorile care definesc caracterul unui adult.  

Nu este suficient să ii oferim copilului nostru tot ce iși dorește, fără ca acesta să fie convins că trebuie 
să și merite aceste lucruri. El va crește având convingerea că merită să primească fără să facă nimic, că 
părinții în permanență, ii sunt datori cu tot ce vrea el.  

Copilul trebuie să înțeleagă faptul că nimic în viață nu este gratis, că trebuie să muncești pentru ceea 
ce îți dorești. Părinții sunt datori să insufle acest lucru, valorile familiale și tot ce ține de formarea adultului 
responsabil de mai târziu.  

Practic fiecare copil este rezultatul muncii unui adult. Dacă acesta nu are puterea să educe în primii 
ani un copil, acesta greu va învăța ceea ce îl va face un adult responsabil și un viitor părinte, la rândul său.  

Mama este factorul principal în educția propriului copil, încă din primele zile de viață. Cu iubire, cu 
grija și multă gingășie, ea pune bazele unui caracter frumos și corect. Ea este primul idol în viața unui copil 
și va ramâne ca o icoană în viața sa de adult. Pe mama nu o poate egala nimeni în inima și mintea unui om. 
Ea ne învață iubirea necondiționată, dăruirea și abnegația de care poate da dovadă o persoană. Este cea care 
iartă greșelile și ne învață adevărurile vieții.  

Pentru o mamă rămâi copilul ei toată viața, indiferent ce vârstă ai. Copii tăi vor fi și ai ei toată viața 
și aceștia vor fi privilegiați să aibă bunici.  

Copii fără bunici pierd o parte importantă din copilăria lor, poveștile spuse de aceștia, boacănele 
iertate de ei și bunătățile făcute de bunica. Părinții devin și ei copii în prezența lor, pot fi răsfățați și chiar 
dojeniți de aceștia. Copii privesc mirați tranformarea părinților lor din autoritatea supremă în copilul certat 
de părinții săi.  

Din activitatea extrașcolară, cu elevii clasei a-X-a, unde au realizat materiale despre educație, cei 7 
ani de casă și contribuția mamelor în evoluția lor, am concluzionat încă odată sentimentul lor față de mame. 
Au fost deosebit de mândri să le ofere diplomele *pentru cea mai bună mamă!* din cadrul acestui proiect. 
Au felicitări, eseuri, poezii pentru mămicile lor și strălucirea din ochii lor, spune totul.  
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ROLUL FAMILIEI ȊN EDUCATIA COPILULUI 
 

PROF. VOICU MARIETA 
GRADINITA P. P. OSTROVENI 2, RM. VALCEA 

 
 Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare al interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului.  

 Familia este prin definiţie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor ei. Nevoile de bază, fiziologice 
sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi apartenenţă, de recunoaştere. Toate aceste 
nevoi, care apar prin lipsă şi împing individul la a căuta satisfacţie, depind de ceilalţi, de cei din jurul 
individului, de ceilalţi membri ai familiei. Este evident faptul că o familie în care legăturile dintre membrii 
ei nu sunt de dragoste şi respect, nu poate constitui un cadru propice de satisfacere a nevoilor umane şi deci 
de dezvoltare normală.  

 Familia rămâne a fi dependentă de societate în virtutea principiului conexiunii dintre sistem şi 
macrosistem. Prin familie indivizii se integrează în societate, familia constituind, în esenţă, temelia acesteia. 
Din această perspectivă familia poate fi definită ca un sistem în interiorul căruia membrii familiei se 
influenţează reciproc, dezvoltând raporturi interumane complexe. Buna funcţionare a familiei ca sistem, 
este condiţionată de modul în care reuşesc să relaţioneze şi să comunice toate aceste subsisteme. 
Funcţionalitatea sistemului familial este consecinţa modului în care interrelaţionează subsistemele. Mai 
precis este vorba de modul în care reuşesc membri unei familii să-şi îndeplinească rolurile maritale şi 
parentale, să soluţioneze diverse probleme.  

 În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, 
dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieţii 
sociale. Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecţională este familia. Aceasta are 
menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor conduite, 
sau de interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. 
Copilul absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă. Copiii vor face, sau vor crede precum părinţii imitând comportamentele acestora.  

 În funcţie de felul cum cei din jur, mai ales părinţii, ştiu să vină în întâmpinarea nevoilor copilului şi 
să-l înţeleagă în satisfacerea acestor nevoi, caracteristicile care ţin de vârsta copilului, depinde dezvoltarea 
optimă a copilului pentru a deveni o fiinţă normală, capabilă de a fi fericită, sau dimpotrivă acesta evoluează 
la polul opus. Pentru orice persoană familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, 
dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurînd condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice 
perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

 Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de 
a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care 
nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec social şi spiritual? Se pare că aceasta depinde de 
puterea de autoeducare a copilului dar şi de persoanele cu care intră în contact. Persoanele care intră în 
contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în copilărie, tind să-i judece, dar soluţia este să-i ajute să 
se integreze, dovedind răbdare şi altruism. Vor primi în schimb fericirea celuilalt ca stimulent asupra 
propriei fericiri. Adică cel ce unge cu miresme pe altul, el mai întâi miroase frumos.  

 Rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial. Familia reprezintă matricea primordială a culturii 
omeneşti. Aici se trezesc şi încep să se dezvolte puterile latente ale sufletului personal; aici începe copilul 
să iubească, să creadă şi să sacrifice, aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său, aici se descoperă 
în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare, aici devine copilul un om mic, 
din care mai apoi se dezvoltă o mare personalitate.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Dumitrana, M. – „Copilul, familia şi grădiniţa”, Editura Compania, 2000 
Păişi Lăzărescu, M., Ezechil, L. - „Laborator preşcolar”, Editura V&I, 2002 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE  
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 

 
 PROFESOR BECIU RODICA 

 PROFESOR VOICU STELUȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA“VLAICU VODA, BRAILA 

 
„Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de 

ea în fața societății, a fericirii lor și a viețiii copiilor lor”  
 A. S. Makarenko  
Familia reprezintă o unitate socială, urmărind să asigure satisfacerea unei game foarte complexe de 

trebuinţe şi aspiraţii ale membrilor săi.  
Familia joacă un rol esenţial în promovarea valorilor spirituale. În perspectiva cea mai largă, familia 

constituie un factor de adaptare, un instrument de reglare şi echilibrare a relaţiilor cu mediul fizic şi social.  
 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte în familie 

,de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală, familia fiind 
una dintre instanțele de primă importanță responsabile de formarea copilului.  

Familia contribuie în mod hotărâtor, la conturarea viitoarei persoane, la desenarea liniilor ei de 
evoluție. Aici se așează primele căramizi si întregul edificiu al personalității va depinde de calitatea acestor 
prime influențe. Familia vine cu „cei șapte ani de acasă”, cu o infuzare a copilului în valorile de referință 
ale grupului, contribuind la formarea și delimitarea identității culturale a copilului. De asemenea, tot la 
nivelul familiei sunt captate primele norme cu caracter moral, se învață de către copil primele roluri, se 
primește un flux afectiv unic și inconfundabil.  

 Familia este, de asemenea, primul mediu în care copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează 
cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în 
vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de 
educaţie, modelul parental este foarte important pentru copil.  

 Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi de ce, ce e drept şi ce e nedrept, ce e 
frumos şi ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie exemple demne de urmat.  

Ceea ce învaţă în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului 
său şi a celor din jur. Familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten.  

Părinţii ar trebui să fie aceia care realizează primul contact al copilului cu o viziune asupra sensului 
vieţii, cu frumuseţile naturii, cu viaţa socială şi specificul naţional (valori culturale, tradiţii, obiceiuri etc. ), 
cu operele de artă şi îl încurajează să îşi manifeste creativitatea artistică, tehnică sau ştiinţifică.  

 Mulţi dintre noi suntem tentați să spunem despre copil: “este mic, ce înţelege el?!” Uităm, însă, că 
un copil poate fi mic, dar nu și incapabil. El are nevoie de sprijin pentru a creşte şi pentru a se dezvolta, 
pentru a-şi dezvolta competenţele. În acest proces de dezvoltare, părintele trebuie să știe când trebuie să 
facă un pas înapoi și să lase copilul să-și dezvolte autonomia și să se bucure de ea și de competențele 
dobândite treptat.  

 În acest sens, vom trece în revistă principalele teorii care amintesc de elementele care construiesc şi 
susţin constelaţia parentalităţii și care vorbesc de rolurile pe care adulții cei mai importanți din viața 
copilului (părinții - mamă și/sau tată) le au în viaţa copilului şi în susţinerea dezvoltării integrate a acestuia.  

• „Rolul părintelui este de a susţine copilul în identificarea predispoziţiilor interne şi de a-i pune la 
dispoziţie un mediu care să-i susţină maturarea. ” Arnold Gesell  

• ” Părinţii sunt responsabili de dezvoltarea psihică a copilului. ” Sigmund Freud 
• „Comportamentul se conturează în funcţie de personalitatea, dar şi de mediul în care copilul creşte 

şi se dezvoltă. ” Kurt Lewin 
• „ Părinţii au nevoie să înţeleagă cum gândeşte copilul şi care sunt etapele de dezvoltare cognitivă 

ale acestuia pentru a îl susţine în dezvoltarea sa. ” Jean Piaget  
• „ Pentru a înţelege nevoile, sentimentele copilului şi pentru a-i răspunde nevoilor de creştere şi 

îngrijire, părintele trebuie să utilizeze empatia. ” Rogers Maslow 
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• Copiii şi părinţii îşi adaptează reciproc comportamentele, în funcţie de relaţia construită între ei. ” 
Bell Mischel 

• „Dacă copilul are încredere că persoana de referinţă afectivă (fie mama, fie tatăl) îi satisface 
nevoile, acest fapt se va reflecta în tipul de ataşament pe care îl dezvoltă. Ataşamentul îl susţine pe copil în 
tot ceea ce înseamnă dezvoltarea sa integrată: în plan fizic, al sănătăţii, precum şi în plan cognitiv şi 
socioemoţional. ”Ainsworth Bowlby 

• „ Părinţii au capacitatea de a-şi ajusta forma de manifestare a parentalităţii lor în funcţie de fiecare 
copil în parte, de sexul acestora, de vârsta,etc. ” Schaefer Braumrind 

• „Competenţele parentale sunt influenţate de: resursele parentale: experienţele sale; încrederea în 
sine; atitudini; aptitudini; cunoștințe despre creşterea şi îngrijirea copilului; aşteptări de la copil; starea sa 
de sănătate; caracteristicile copilului: temperament; stare de sănătate; nivel de dezvoltare; sex; etc. context: 
calitatea relaţiilor maritale; reţeaua socială din care fac parte; sistemul de sprijin (familia extinsă, prieteni, 
reţea de servicii suportive la care apelează); valori şi credinţe culturale şi sociale; locul de muncă etc. ” Jay 
Belsky 

 Pledoariile oamenilor de ştiinţă vin să confirme relaţia strânsă între copil şi părinţii săi, felul în care 
fiecare participant în cadrul acestei relaţii se transformă, îşi dezvoltă capacităţile, aptitudinile şi îşi defineşte 
atitudinile, rolurile în raport cu ceilalți.  

 Nu există meserie mai importantă decât aceea de a crește și educa un copil, de a fi alături de el, 
sprijinindu-l să devină un adult autonom, echilibrat, responsabil, capabil să ia cele mai bune decizii pentru 
sine și pentru cei din jur.  

 Deşi scoala aduce un important aport informaţional copilului şi are un rol esenţial în educaţia 
acestuia, pilonul principal în formarea lui rămâne familia. Ideal ar fi să existe o continuitate între şcoală şi 
familie, astfel încât cele două să ofere copilului un mediu echilibrat în care să se dezvolte.  

  
BIBLIOGRAFIE 
Cucos, C., (2017), Educatia :Reintemeieri, dinamici, prefigurari, Editura Polirom, Iaşi.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
Material tradus şi adaptat după D. McDermott,"Parenting education from K-12: Theoretical and 

empirical background and support. ",2002 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VOINA ANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ORŢIŞOARA 

 
 ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te 
rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". ( ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. Cu toate acestea, părintele trebuie să-și facă timp pentru 
copilul său, căci educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să scrie, să citească și să calculeze, ci 
trebuie să învețe și cum să se comporte cu ceilalți, iar asta e răspunderea familiei. Copilul trebuie obișnuit 
de mic cu bunele maniere, cheia către succesul lui social.  

 Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va simți mai confortabil în prezența 
celorlalți decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obișnui 
cu bunele maniere este ca părinții să fie un bun model pentru el. Copilul trebuie să învețe lucrurile simple 
încă de la vârste fragede: să salute, să spună "te rog" și "mulțumesc". Dar buna creștere nu trebuie să se 
oprească aici. Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere și chiar într-o 
discuție cu un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate și îl învață ce 
înseamnă respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect. Așadar, cum îl înveți bunele maniere? 

Printre principalele forme de manifestare care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil 
„bine crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

 
Bibliografie: 
• Vrăsmaş, E., 2002, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti; 
• Emil, P., Iucu, R., 2002, Educaţia preşcolară în România, Polirom.  
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ROLUL ŞCOLII ŞI AL FAMILIEI ÎN COMBATEREA DELICVENŢEI 
JUVENILE 

 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, VOINEA CONSTANŢA 

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILIPESCU”, BUZĂU 
 
Cercetările efectuate în domeniul delicvenţei juvenile relevă faptul că nivelul pregătirii şcolare a 

copiilor şi tinerilor care ajung să săvărşească diferite infracţiuni este, în majoritatea cazurilor, foarte scăzut. 
Delicvenţii minori, în majoritatea cazurilor, sunt inadaptaţi şcolar, cu atitudine şcolară, insuficient 
dezvoltată, mai ales datorită unei motivaţii neadecvate şi datorită formării unor atitudini negative faţă de 
activităţile şcolare în general şi faţă de muncă.  

În combaterea delincvenţei juvenile, şcoala are rol important, rolul dascălului amplificându-se la noi 
dimensiuni, de la simplu transmiţător de informaţie ştiinţifică la acela de mentor spiritual, un al doilea 
părinte. Acesta trebuie să cunoască şi să interpreteze primele semne de nelinişte din ochii copilului, de 
însingurare, de scădere a randamentului şcolar, de neparticipare la viaţa şcolară, de lipsa încrederii în sine.  

Prevenirea delincvenţei juvenile necesită eforturi suplimentare din partea cadrelor didactice care 
trebuie să desfăşoare activităţi didactice creatoare, bazate pe cele mai noi metode active de antrenare a 
tuturor copiilor: educarea elevilor în spiritul unui respect pentru lege şi respectarea drepturilor altor oameni 
prin programe educative incluse în disciplinele trunchiului comun obligatoriu la toate nivelurile de 
şcolaritate; exprimarea dezacordului faţă de programele de televiziune care conţin violenţe şi încălcări ale 
legii, precum şi faţă de fabricarea jucăriilor care imită armamentul de război; depistarea tulburărilor 
deviante prin anchete şcolare precum şi cunoaşterea cauzelor care au dus la aceste tulburări pentru stabilirea 
măsurilor de readaptare; descărcarea energiilor prin practicarea în mod sistematic a sportului; audiţiile 
muzicale pot contribui la relaxare şi odihnă reducînd stările de agresivitate; dansul ritmic disciplinează şi 
înveseleşte, contribuind la destinderea morală şi la armonia gesturilor; excursiille, drumeţiile, plimbările 
prin parcuri, contribuie la petrecerea timpului liber în mod plăcut şi duc la evitarea grupurilor cu influenţe 
negative asupra copilului; elaborarea şi aplicarea unui sistem de reguli şi chiar pedepse eficace care să nu 
provoace efecte negative.  

Alături de şcoală, familia este prima instituţie sensibilă la exprimarea trebuinţelor ca: manifestarea 
slăbiciunilor sau a potenţialului de dezvoltare a copilului, deoarece cuprinde fiinţe legate de copil, legate în 
mod direct şi vital; tata şi mama. Rolul tatălui ca şi al mamei constă în a reprezenta pentru copii şi 
adolescenţi un model prin metodele educaţionale pe care le promovoează într-un climat socio-afectiv, 
tonifiant şi coerent, astfel încât să constituie un suport necesar pentru integrarea socială. După cum tatăl 
face ca regulile şi valorile la care aderă să fie respectate de copil, sprijinindu-se nu numai de autoritatea sa, 
ci şi pe legăturile de afecţiune pe care le-a creat, mama îl face copil încă de mic să accepte anumite interdicţii 
şi să respecte anumite reguli prin forţa dragostei pe care copilul o are faţă de ea.  

Cercetările întreprinse în domeniul delicvenţei juvenile au scos în evidenţă o serie de factori 
perturbatori pentru socializarea copiilor.  

 Divergenţa metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor. Pentru echilibrul psihic al copilului 
esenţialul îl constituie climatul de înţelegere între părinţi convergenţa metodelor educative şi a atitudinilor 
faţă de diferite acte ale acestora. Copiii crescuţi fără nicio constrîngere vor deveni capricioşi sau inadaptaţi 
şi nu vor putea mai târziu să suporte restricţiile inerente impuse de un cadru social în care se cer disciplina 
şi munca.  

Atitudinea „rece - distantă” a părinţilor. În general părinţii delicvenţilor minori sunt mai puţin 
afectuoşi, mai indiferenţi şi mai ostili faţă de copiii lor, manifestă mai puţină căldură, mai puţină simpatie 
şi dragoste.  

Atitudinea autocritică, tiranică a părinţilor. Din cauza măsurilor disciplinare brutale, copiii unor 
părinţi autoritari, cu atitudini autocrate, se vor supune faţă de părinţi, dar vor manifesta ostilităţi şi 
agresivitatea latentă care se vor concretiza faţă de ceilalţi.  

Atmosfera conflictuală şi perturbările climatului moral al familiei. În cazul familiilor ale căror 
raporturi interpersonale se caracterizează prin conflicte, prin certuri şi violenţe, părinţii nu se mai pot bucura 
de niciun prestigiu, iar imaginile lor se devalorizează definitiv, şi se degradează în ochii copilului.  
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Dezorganizarea familială. Dificultăţile şi greşelile de educaţie, care pot duce la o insuficientă 
socializare a minorilor şi tinerilor se manifestă mai uşor şi mai frecvent în cazul familiilor mai 
dezorganizate, disociate.  

CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE adresează un îndemn cu privire la Drepturile Copilului şi 
anume: „Orice copil are dreptul la educaţie, educaţia trebuie să pregătească copilul pentru viaţă, să îi 
dezvolte respectul pentru drepturile omului, să îl formeze în spiritul înţelegerii şi toleranţei” 

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Bogdan, T. - „Probleme de psihologie judiciară”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973 
2. Ferreol, Gilles; Neculau, Adrian - „Violenţa-aspecte psiho-sociale”, Ed. Polirom, Iaşi, 2003 
3. Ionescu, I. Ion - „Sociologia şcolii”, Ed. Polirom, Iaşi, 1997 
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF. MIHAELA VOINEA 
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI 

 
 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

 Cei 7 ani de acasa si comportamentul copilul 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

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

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

 
 Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

 Educatia primita in familie 
 Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine 

crescut” regăsim: 
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
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prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative.  

 Ce spun parintii despre cei 7 ani de acasa? 
Pentru mine cei 7 ani de acasa insemna mai mult reguli de bun simt, igiena, respect, pee care un 

copil treb sa le invete de la parinti, pana sa mearga la scoala., dar care desigur ca parintii le tot 
repetam pana se fac mari; 

1. sa asculti pe cineva cand iti vorbeste 
2. sa nu vorbesti cu gura plina 
3. sa te speli pe maini dupa ce ai fost la toaleta.. . sau cand vii de undeva 
4. sa spui adevarul 
5. sa nu fii agresiv 
6. sa dai buna ziua/la revedere 
7. sa iti asumi responsabilitatea pt ce faci 
8. sa respecti pe cei din jur 
9. sa nu scuipi pe strada 
10. sa nu vorbesti urat 
11. sa nu te intinzi pe masa cand mananci 
12. sa nu te urci cu picioarele incaltate in pat 
13. sa respecti proprietatea personala si a celorlalti (sa nu strici/distrugi) 
14. sa spui multumesc 
15. sa te spelli pe dinti seara/dimineata 
16 sa nu te scobesti in dinti/ori alte parti.. . cand vb cu cineva/public 
 5 reguli pentru reusita educatiei copilului 
Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educational. Fie ca este vorba 

despre viata de acasa, fie ca vorbim despre educatia de la gradinita sau scoala, copilul trebuie invatat sa 
inteleaga si sa respecte regulilele de comportament sau de interdictiile pe care i le stabilesc parintii sau 
educatorii. Fiecare parinte are o serie de reguli si incearca sa le aplice cand e vorba despre educatia copilului 
sau.  

 Importanta educatiei informale si nonformale a copiilor 

 
Raspunsul la aceasta intrebare difera in functie de o serie de factori, majoritatea depinzand de 

conceptiile parintilor despre educatie, formare si parenting. Indiferent de convingeri, experiente sau 
atitudini, scopurile tuturor parintilor converg inspre acelasi rezultat: cu totii ne dorim copii bine pregatiti, 
care sa-si gaseasca un loc cat mai bun intr-o lume din ce in ce mai competitiva in care orice cunostinta in 
plus poate face diferenta.  
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FAMILIA -FACTOR ESENȚIAL ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

PROF. VOINEA RALUCA RODICA 
LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII BUZĂU 

 
 Familia joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului. Părinții joacă cel mai 

important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități. Familia reprezintă cadrul 
fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele 
întregului său ciclu de creștere și dezvoltare. Acest cadru al familiei este primul său intermediar în relațiile 
cu societatea. Și, de asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături 
caracteriale și morale. Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în evoluția și dezvoltarea psihologică a 
copilului. Este adevarat că rolul mamei este mult mai important si mai complex, însă și cel al tatălui este 
bine definit. În primii ani de viață copilul este dependent de membrii care formează familia, în special de 
părinți. Acest fapt reprezintă o etapă importantă în ciclul său de viață. Deoarece în această perioadă sunt 
dobândite principalele motivații și deprinderi ale viitorului adult. În familie copilul are parte de primele 
lecții de viață. Părinții sunt cei care îi oferă un prim model de învățare.  

 Iubirea maternă reprezintă întâia formă de afectivitate pe care un copil o percepe. Prin intermediul 
mamei, copilul reușește să descopere lumea, aceasta oferindu-i siguranța din primele sale zile de viață. 
Mama reprezintă prima autoritate cu care se confruntă copilul deoarece, în relațiile cu ea, el cunoaște 
primele reguli, primele obligații, primele forme morale. Tot prin intermediul ei, care devine tipar și model 
pentru el, descoperă lumea din imediata lui apropiere prin observarea și imitația fiecărui gest, fiecărei 
acțiuni a mamei lui. Astfel că, atitudinea mamei față de lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el însuși 
determină și atitudinea copilului față de aceleași lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el. Atitudinea 
mamei este cea care condiționează atitudinea copilului. De atitudinea ei depinde încrederea sau 
neîncrederea sa, curajul sau teama, voiciunea sau moderația, optimismul sau pesimismul său. Astfel, mama 
înfățișează simbolul fundamental al feminității, fapt tot atât de important atât pentru fată cât și pentru băiat. 
Pentru fată, mama, devine un model și un prototip; care o învață atât să își iubească statutul de femeie; dar 
și cum să își iubească soțul și copiii devenind, astfel, imagine a obiectivului adult către care tinde fetița. 
Pentru băiat, mama este imaginea inversă și fond de contrast ajutându-l să ia cunoștință de sexul lui.  

 Figura paternă contribuie într-un mod esențial la dezvoltarea sentimentului de protecție și de 
siguranță al copilului. Mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții, feminității, iar tatăl este simbolul 
autorității, al siguranței, al puterii. Copiii obișnuiesc să se laude că mama lor este cea mai frumoasă iar tatăl 
lor cel mai puternic. Tatăl este prima persoană care “intervine” în relația mamă-copil. In prezent, rolul de 
întreținător al familiei este împărțit de ambii părinți. Acest lucru aduce o atenuare a prestigiului patern. 
Însă, chiar și așa, copilul este impresionat de prestanța și forța tatălui, intotdeauna comparându-și propria 
forță cu acesta. În timp ce tatăl reprezintă autoritatea supremă, autoritatea mamei se manifestă mai direct și 
mai continuu in viața copilului. De cele mai multe ori, tatăl este mai puțin prezent decât mama. Iar acest 
fapt îi crește și mai mult valoarea în ochii copilului. In primele luni de viață ale sugarului, rolul tatalui este 
indirect, mai mult ca suport psihologic pentru mama; pe ai cărei umeri cad toate responsabilitățile. 
Implicarea reală a tatalui în educarea copilului ar trebui să se facă simțită și să devină din ce în ce mai activă 
în jurul vârstei de 1 an. Aceasta este vârsta la care tatăl începe treptat să îl introducă pe copil în regulile 
jocului, ale familiei si ale societatii. El este cel care impune limitele sau care îl învață să respecte anumite 
reguli fără să devină sever sau autoritar.  

 O familie model este cea predomină armonia este o familie în care se discută cu deschidere şi 
înţelegere toate problemele, individuale sau colective, unde domneşte afecţiunea şi toleranţa, generozitatea 
şi onestitatea. Obstacolele, dificultăţile sunt depăşite într-un efort comun. Respectul şi consideraţia sunt 
arătate fiecăruia, încrederea şi bunăvoinţa sunt valabile pentru toţi. O astfel de familie este un mediu sănătos 
pentru dezvoltarea şi creşterea copiilor; ca şi pentru afirmarea şi împlinirea personală şi profesională a 
fiecăruia dintre membrii ei. Un mediu optimist, stimulativ, plin de energie şi entuziasm, creativ este cel în 
care toată lumea să fie pusă în valoare şi în care toată lumea să evolueze.  
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IMPORTANTA PRIMILOR ANI PETRECUTI IN FAMILIE 
 

 EDUCATOARE: VOINEA IGNAT IULIA VIOLETA 
 G. P. N. MOVILA /IALOMITA 

 
Educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, formarea personalităţii şi comportamentului 

copilului până merge la şcoală,sunt foarte importante. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne 
gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios 
cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

 Perioda de adaptare la gradinita a copilului trebuie conduse cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă 
cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura 
forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. VUCEA ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”DR. AUREL VLAD” ORAȘTIE 

 
 ”Disciplina se referă mai degrabă la o relație corectă cu copilul tău decât la deținerea unor tehnici 

corecte” (William Sears) 
 Un copil poate fi învățat limbi străine, poate fi învățat să facă tot felul de experimente, putem să-l 

plimbăm prin toate capitalele europene, putem să-i cumpărăm o mulțime de cărți. Toate acestea însă, nu 
sunt suficiente. Putem să-l învățăm să împartă ce are cu alții, să fie tolerant. Dar, nici acestea nu sunt 
suficiente. Ceea ce contează cu adevărat este ca orice copil să învețe lecțiile esențiale.  

 Cele mai importante lecții din primii ani de viață sunt: 
 Răbdarea: când un copil este învățat să aștepte liniștit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să își 

urmeze scopul cu perseverență, să nu bată din picior pentru că toate i se cuvin numai lui, putem considera 
că am pus o piatră importantă la temelia caracterului său.  

 Bunătatea: este o altă lecție impotantă pe care trebuie să o oferim copiilor noștri. Trebuie învățați 
să se poarte frumos cu ceilalți copii, în special cu cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci să poarte de grijă.  

 Să nu fie invidioși: noi, ca părinți, trebuie să avem grijă să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv 
spiritul de competiție. Copilul trebuie să învețe că își este suficient lui însuși așa cum este, iar darurile și 
avantajele altora nu-i vor știrbi din calitățile lui.  

 Buna cuviință: este o lecție de la sine-înțeleasă pentru cei șapte ani de acasă. Este o lecție greu de 
predat, îți trebuie multă consecvență să îi predai copilului bunele maniere, respectul pentru oameni, o 
purtare frumoasă în public. Mai mult decât orice, exemplul oferit de părinți este esențial.  

 Să nu își urmărească propriul interes: un dar neprețuit pe care îl putem oferi copilului nostru este 
acela de a-l învăța să vadă și folosul celuilalt, să lucreze în echipă, să se bucure de binele aproapelui, deci, 
să cultivăm empatia și altruismul. Îl învățăm să fie prieten.  

 Autocontrolul: este o lecție prețioasă. Este o lecție care ne lipsește multora dintre noi. Învățând noi, 
îi vom putea învăța și pe copiii noștri.  

 O gândire pozitivă: când în familie există optimism, copilul va învăța să gândească pozitiv prin 
imitație. Trebuie să avem grijă, căci dacă în casă suntem mereu îngrijorați și sumbri, la fel va fi și copilul.  

 Lucrurile acestea se învață mai mult prin copierea părinților și a altor educatori, decât din predici și 
povești. Așa că e de maximă importanță ca părinții să fie un exemplu pentru cei mici.  

 E important, de asemenea, ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că, dacă în mica copilărie 
e mereu cineva care să ia deciziile pentru el, copilul va tinde spre una din cele două extreme, ori va încerca 
totul, ca să-și afirme independența, ori va evita totul, dintr-un exces de prudență. Pe când, dacă e obișnuit 
de mic să înfrunte niște situații și să facă niște alegeri îi va fi mult mai ușor să ia hotărâri în ceea ce îl 
privește.  

 Felul în care i se vorbește și felul în care este ascultat, îl va învăța cum să facă și el, la rândul lui, 
asta, de o manieră pe cât posibil politicoasă. Așa cum ne creștem și ne educăm copiii, așa cum ne 
comportăm noi, așa vor trăi și se vor manifesta pe viitor.  

 
Bibliografie: 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educației, Editura Polirom, Iași 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 VULPE –TOMA CORINA MIHAELA 
 
Motto:  ,,Daca nu ai sapte ani de acasa, degeaba faci studii universitare “ Mihai Cucereavii 
 
Indiferent dacă sunt legate de sânge sau de alegere, familiile de toate formele și dimensiunile sunt 

elementele fundamentale ale comunităților și națiunii noastre. Ne întărim familiile asigurându-ne că ai 
nostri copii - cei mai mici pe care îi protejăm, și îi îngrijim - au posibilitatea să crească, să învețe și să 
înflorească. Totuși, prea des, există dificultati mari în accesul la ingrijire si educație timpurie de inalta 
calitate a copilului, care afectează atât copiii, cât și părinții muncitori. De exemplu, 48% dintre copiii din 
familii cu venituri mici nu sunt pregătiți pentru școală până la vârsta de 5 ani, iar acești copii cu venituri 
mici se confruntă cu un decalaj de învățare de 15 luni în comparație cu colegii din familii cu venituri mari. 
În general, diferența de progres între elevii cu venituri mici și cei cu venituri mari a crescut cu 75% de când 
generația Baby Boom a fost la școală.  

Educația timpurie a copilului se referă la oportunități de îngrijire și de învățare, care sunt disponibile 
copiilor mici, în special de la naștere până la vârsta de 8 ani. Experiențele de învățare ale copiilor încep la 
naștere, iar primii cinci ani reprezintă un moment deosebit de critic pentru dezvoltarea socio-emoțională și 
cognitivă, întrucât 85%-90% din dezvoltarea creierului are loc înainte de vârsta de 5 ani.  

Relațiile puternice in cadrul familiei promovează bunăstarea familiei, relațiile pozitive părinți-copii 
și învățarea și dezvoltarea continuă a copiilor și părinților.  

Implicarea părinților și implicarea familiei: de ce ambele contează? 
Implicarea părinților și implicarea familiei includ ambele interacțiuni cu familiile. Diferența este că, 

odată cu implicarea familiei, aceste interacțiuni apar în contextul unei colaborari continue. Relațiile 
semnificative ne apropie de parteneriatul eficient cu familiile. Cand noi înțelegem diferențele dintre 
implicarea părinților și implicarea familiei, putem să ne îmbunătățim alegerile cu privire la practicile și 
activitățile care se bazează pe obiectivele programelor noastre din prima copilărie.  

„Părinte” și „Familie” 
Folosim cuvintele părinte și familie pentru a ne referi la toți îngrijitorii adulți care fac o diferența în 

viața unui copil. Părinții se referă la aspecte biologice, adoptive și părinții vitregi, precum și îngrijitorii 
primari, cum ar fi bunici, altă familie de adulți, membri și părinții adoptivi.  

Familiile pot fi biologice sau nonbiologice, alese sau circumstanțiale. Ele sunt conectate prin cultură, 
limbă, tradiție, experiențe comune, emoționale, angajament și sprijin reciproc.  

Implicarea părinților 
Implicarea părinților apare atunci când părinții participa la activități inca de la momentul stabilirii 

procesului de ingrijire timpurie a copilului lor. Acest lucru înseamnă de obicei că părinții participă la 
întâlniri sau evenimente speciale pe care le oferă un program.  

Implicarea părinților poate include și un schimb de informații despre copil și ce se întâmplă acasa. 
Profesioniștii pot oferi sfaturi sau recomanda resurse pentru a face față provocărilor.  

Implicarea familiei 
Implicarea familiei se întâmplă când specialistii in domeniul copilăriei fragede și familiile se 

angajează într-un proces interactiv de construire a relațiilor. Procesul este reciproc, respectuos, si adaptat 
limbii și culturii fiecarei familii. Construirea relațiilor semnificative este un proces continuu și necesită timp 
și atenție.  

Implicarea din primii ani pregătește familiile să fie prezente pe tot parcursul anilor școlari ai copilului 
lor. Cel mai important, eforturile de implicare a familiei sprijină relațiile părinte-copil care sunt esențiale 
pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului, pregătirea in vederea anilor de școala și bunăstarea copilului acum 
și în viitor.  

Când vine vorba de dezvoltarea copilului, s-a spus că cele mai cruciale repere din viața unui copil 
apar pana la vârsta de 7 ani. De fapt, marele filozof grec Aristotel a spus cândva: „Dă-mi un copil cu varsta 
până la 7 ani și va voi arăta adultul din el. " 
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Ca părinte, adoptarea acestei teorii poate provoca valuri de anxietate. Este posibil ca sănătatea 
cognitivă și psihologică globală a unei persoabe sa fie într-adevăr determinată în primele 2. 555 de zile ale 
existenței sale? 

Dar, la fel ca stilurile parentale, teoriile dezvoltării copilului pot deveni, de asemenea, antichizate și 
respinse. De exemplu, în anii '40 și '50, pediatrii credeau că hrănirea bebelușilor era mai bună decât 
alăptarea lor. Și nu a fost demult cand medicii au crezut că părinții își „vor strica” sugarii, ținându-i prea 
mult ancorati in procesul de alaptare. Astăzi, ambele teorii au fost respinse.  

Având în vedere aceste fapte, trebuie să ne întrebăm dacă vreo cercetare recentă susține ipoteza lui 
Aristotel. Cu alte cuvinte, există un manual pentru părinți care să le asigure succesul și fericirea viitoare a 
copiilor noștri? 

Ca multe aspecte ale parentalității, răspunsul nu este alb sau negru. Deși crearea unui mediu sigur 
pentru copiii noștri este esențială, condiții imperfecte precum traumatisme precoce, boli sau vătămări nu 
determină neapărat întreaga bunăstare a copilului nostru. Așadar, primii șapte ani de viață s-ar putea să nu 
însemne totul, cel puțin nu într-un mod finit, dar studiile arată că acești șapte ani au o anumită importanță 
în dezvoltarea abilităților sociale ale copilului.  

În primii ani de viață, creierul își dezvoltă rapid sistemul de cartografiere 
Datele de la Universitatea Harvard arată că encefalul se dezvoltă rapid în primii ani de viață. Înainte 

să împlinească 3 ani, copiii deja formează 1 milion de conexiuni neuronale în fiecare minut. Aceste legături 
devin sistemul de mapare al creierului, format dintr-o combinație de natură și îngrijire, în special 
interacțiunile „servire și întoarcere”.  

În primul an de viață al bebelușului, strigătele sunt semnale comune pentru îngrijire. Interacțiunea de 
servire și întoarcere aici este atunci când îngrijitorul răspunde la plânsul bebelușului, hrănindu-l, 
schimbându-i scutecul sau leagănandu-l pentru a dormi.  

Cu toate acestea, pe măsură ce sugarii devin copii mici, interacțiunile de servire și întoarcere pot fi 
exprimate jucând și jocuri de incredere. Aceste interacțiuni spun copiilor că acordați atenție și că sunteți 
implicați cu ceea ce încearcă să spună. Poate constitui temelia pentru modul în care un copil învață norme 
sociale, abilități de comunicare și relații interpersonale.  

Până la vârsta de 7 ani, copiii conecteaza piesele la un loc 
În timp ce primii șapte ani nu determină fericirea pentru viață a unui copil, creierul în creștere rapidă 

este o bază solidă pentru modul în care aceștia comunică și interacționează cu lumea, procesând modul în 
care li se răspunde.  

Până când copiii ajung la scoala, încep să se separe de îngrijitorii primari, făcându-și prieteni de-ai 
lor. De asemenea, încep să tânjească pentru acceptarea colegilor și sunt mai bine echipati pentru a vorbi 
despre sentimentele lor.  

Copiii de șapte ani pot, de asemenea, să înțeleagă mai profund informațiile care îi înconjoară. Aceștia 
pot fi capabili să vorbească utilizand metafore, reflectând o capacitate de a gândi mai pe larg. O copila a 
întrebat odată inocent: „Când va înceta ploaia să danseze?” În mintea ei, mișcarea picăturilor de ploaie 
seamănă cu mișcări de dans.  

Este „suficient de bun” suficient? 
S-ar putea să nu pară aspirațional, dar părinții „sunt suficient de buni” - adică, îndeplinirea nevoilor 

fizice și emoționale ale copiilor noștri, pregatind mese, ducandu-i la culcare în fiecare noapte, răspunzând 
la semne de suferință și bucurându-se de momente de încântare - îi pot ajuta pe copii să se dezvolte 
conexiuni neuronale sănătoase.  

Și aceasta este ceea ce ajută la construirea unui stil de atașare sigur și îi invata pe copii să depaseasca 
obstacolele in procesul de dezvoltare. Copiii de 7 ani au dobandit multe sarcini de dezvoltare ale copilăriei, 
fiind pregatiti pentru următoarea fază de creștere.  

Ca mama, ca fiica; ca tată, ca fiu - în multe feluri, aceste cuvinte vechi sună la fel de adevărate ca 
cele ale lui Aristotel. Ca părinți, nu putem controla fiecare aspect al bunăstării copilului nostru. Dar ceea 
ce putem face este să ii pregatim pentru a avea succes, comportandu-ne cu ei ca si cu un adult de încredere. 
Le putem arăta cum gestionăm sentimentele importante, astfel încât atunci când experimentează propriile 
relații eșuate, divorț sau stres de muncă, pot gândi înapoi cum au reacționat mama sau tata când erau tineri.  
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ȘCOALA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. VULPEȘ PETRIA JENICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARMENIȘ 

JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN 
 
 Locurile și factorii esențiali ai educației, unde omul primește noțiunile informative și de formare 

pentru trăirea unei vieți binecuvântate aici, dar și pentru un răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui 
Hristos, sunt familia, Biserica și școala61F

62.  
 De aceea primul loc unde sunt promovate valorile credinței este familia iar primii educatori sunt 

părinții. Valorile religios-morale ale credinței ortodoxe fixate în mintea și inima copiilor noștrii, trebuie să 
fie prioritatea cea dintâi a părinților, pentru a asigura un viitor bun urmașilor și să aibe satisfacția unei vieți 
împlinite. În această ideie, Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: „Crește un atlet pentru Hristos! Învață-ți 
copilul din prima vârstă să trăiască cu evlavie în lume! Dacă vei întipări în sufletul lui încă fraged 
învățăturile cele bune, nimeni nu va putea să i le desprindă; ele se întăresc ca și sigiliul aplicat pe ceară. 
Copilul, când e mic, tremură, se teme și are respect și de chipul tău și de cuvintele tale și de tot ce faci. 
Întrebuințează cum tebuie superioritatea ta. Tu ești cel dintâi care te vei bucura de bunătăți dacă ai un 
copil bun și apoi Dumnezeu. Prin educarea copilului tău lucrezi pentru tine însuți”62F

63. Inconștiența 
părinților, care nu găsesc necesitatea și importanța educației copiilor în școala celor șapte ani de acasă, nu 
se vor bucura de o administrare bună a muncii lor și nici de paharul cu apă și vorba frumoasă așteptate la 
bătrânețe. „Cum se va dezvinovăți așadar părintele care a lăsat-o pe cea mai iubită ființă a lui, pe copilul 
său, să apuce pe drumul cel rău? Dacă copiii sunt educați în bunele năravuri, greu își vor schimba purtarea 
când vor crește. Căci sufletul de copil este ca pânza albă și curată care, dacă o vopsim în vreo culoare, se 
vopsește atât de bine încât, ori de câte ori vom vrea să o revopsim, mereu se va observa culoarea de la 
început. Așa sunt și copiii. Când se obișnuiesc cu binele, greu se mai schimbă. Apostolul Pavel ne spune 
un proverb pe care l-a împrumutat de la poetul Menandru: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune” (1 
Corinteni 15,33). Să nu ne mirăm că unii devin hoți sau desfrânați sau hulitori. Copiii care de mici sunt 
lipsiți de educația creștină se obișnuiesc să trăiască în rău și la prima ocazie se abat de la calea dreaptă. 
Dacă-l educi cum trebuie pe copilul tău și-l faci să aibe evlavie și iubire, dacă și el va face la fel cu copiii 
săi etc., se va alcătui un lanț binecuvântat datorită ție, care ai devenit rădăcina întregului bine”63F

64. 
Răsturnarea valorilor și a priorităților de care este ispitită familia lumii moderne, sunt regăsite și în epoca 
de aur a creștinismului, determinând pe Sf. Ioan Gură de Aur să arate cauzele reapărute astăzi: „Sunt 
convins că proasta creștere a copiilor și înrăirea lor nu se datorește altui fapt decât dragostei pătimașe ce 
o avem pentru bunurile materiale ale acestei lumi. Grija de cele lumești și preferința părinților numai 
pentru bunurile pământului, îi silesc să nu se îngrijească de copii și, odată cu asta, să nu se îngrijească 
nici de sufletele lor. Acești părinți sunt mai răi decât asasinii de copii”64F

65. Formarea unei personalități 
sănătoase se face acum, învățând elemente simple de conduită religios-morală, copilul având nevoie de 
dragostea părintelui65F

66 și nu de banii lui. Sf. Ioan Gură de Aur este atât de actual și ne avertizează: „Să nu 
ne străduim, doar să adunăm bani, ca să-i lăsăm copiilor noștri, ci să-i învățăm virtutea și să chemăm 
peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta e cea mai mare bogăție, aceasta e bogăția cea nespusă, 
cea necheltuită, care sporește în fiecare zi bogăția noastră. Nimic nu-i egal cu virtutea, nimic nu-i mai 
puternic decât ea. Chiar de mi-ai vorbi de demnitate, de împărat, de cel cu coroana pe cap! Dacă nu e 
virtuos, va fi mai ticălos decât un om îmbrăcat în zdrențe. La ce poate folosi diadema sau porfira dacă-i 
lipsit de virtute? Crezi, oare, că Stăpânul se uită la deosebirea de dregătorii? Crezi, oare, că ține seamă 
de strălucirea persoanelor? Nu! Cel care n-a dobândit aici pe pământ îndrăznire către El, nu va avea parte 
nici pe lumea cealală de cinste și de îndrăznire. Lucrul acesta să-l urmărim cu toții. Să învățăm pe copiii 

62 Sorin Cosma, Spiritualitate și misiune creștină în contextul actual, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2013, pag. 
402. 
63 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., Despre feciorie..., pag. 400. 
64 Sf. Ioan Gură de Aur, Problemele vieții, traducere de Cristian Spătărelu și Daniela Filioreanu, Editura Egumenița, pag. 124-
125. 
65 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., Despre feciorie..., pag. 255. 
66 Dragomir Sando, Educația în parohie familie versus educația umanistă și școlară, Ortodoxia nr. 4/2015, pag. 36. 
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noștri să pună virtutea mai presus de orice și să socotească bogăția un nimic. Aceasta, da, aceasta este 
adeseori piedică în calea virtuții, când tânărul nu știe să se folosească de bani cum trebuie. Și după cum 
copiii cei mici adeseori se rănesc când umblă cu cuțite sau săbii, pentru că nu știu să le folosească cum 
trebuie – de aceia mamele nici nu-i lasă să pună mâna pe ele – tot așa și tinerii cad în mari primejdii, când 
primesc moștenire de averi și nu vor să le întrebuințeze așa cum trebuie. Cu ele își adună povară de păcate. 
Din ele se nasc desfătările, plăcerile rușinoase și nenumărate rele. Nu vreau să spun că averile-s de vină 
ci că de vină sunt cei care moștenesc averile și nu știu cum să se folosească cum trebuie de ele”66F

67. 
Facilitățile tehnologiei moderne și accesul la informație nu pot suplinii lucrarea proximității părintelui. Nici 
Școala și nici Biserica nu poate suplini și recupera ceea ce Familia trebuie să pună la timpul potrivit în 
sufletul copilului. Este relevantă constatarea cancelarului german Otto von Bismarck (1818-1898)67F

68, care 
în demersul lui de a implementa și prin educație, deznaționalizarea neamurilor din imperiu, a ajuns la 
concluzia că educația mamei în familie este superioară și definitorie celei primite în școală: „Dorind să 
verifice efectul demersurilor de deznaționalizare a polonilor, făcu o inspecție în Posen. Școli polone nu 
mai existau, nici învățători poloni, chiar și studiul religiunii și rugăciunile se învățau exclusiv în limba 
germană. Bismark, ajungând într-un orășel polon, a oprit pe un băiat de vr-o 9 ani și îl întreabă: Micuțule 
ști nemțește?. Da, domnule, fu răspunsul. Știi Tatăl nostru? Știu d-le. Zi-l. Băiatul luă poziția de drepți și 
începu să rostească cu glas înalt, fără suflet pe nemțește. Foarte bine zise cancelarul și, mulțumit, voi să 
plece. Deodată însă îl fulgeră ceva prin minte și întreabă. Îl ști și în limba polonă? Da d-le. S-auzim! 
Băiatul căzu în genunchi și, scoțând pălăria, uni mânuțele, ridică ochii spre cer și cu o voce lină, blândă, 
începu rugător din adâncul inimii Tatăl nostru, iar când pronunță „si ne scapă de cel rău” lacrimile erau 
să-l năpădească. Bismark, încremenit îl întrebă: Cine te-a învățat tatăl nostru polon? Măicuța, răspunse 
băiatul”68F

69. În concluzie: „Prin legi draconice îi poți lua unui popor posibilitatea de a se dezvolta pe teren 
cultural sau economic. Limba și religia însă, nu i-le poate lua nimeni până are mame”69F

70.  
 Părinții și tinerii trebuie să învețe din mărturisirea istoriei, că neamul acesta nu a avut armate mari și 

nici arme performante dar, a rămas în istorie și în cartea vieții, pentru că a avut fii bine crescuți și cu valorile 
credinței ortodoxe sădite în suflet. Urmele acestei credințe le întâlnim și astăzi în toată țara, pentru că și 
dacă au câștigat sau au pierdut o luptă, strămoșii au adus mulțumire lui Dumnezeu înălțând frumoase 
locașuri de cult, unde să poată și urmașii să-și ducă copiii pentru a crește frumos70F

71. Pentru sănătatea și 
veșnicia unui neam, trebuie ca peste toate cele trei instituții fundamentale ale educației: Familia, Școala și 
Biserica să se pogoare duhul lui Dumnezeu ce izvorăște din Sfânta Biserică71F

72, născând oameni virtuoși. De 
aceea poetul național Mihai Eminescu și apoi marele istoric Nicolae Iorga au numit Biserica Ortodoxă 
„Mama Spirituală a Poporului Român”72F

73. Atunci când vorbim despre importanța promovării valorilor 
creștin-ortodoxe în sufletul tinerilor noștri ne gândim la o prioritate existențială a vieții. Este semnificativ 
experimentul acelui profesor care, pentru a înțelege tinerii lucrurile prioritare ale vieții se folosește de un 
vas pe care îl umple cu pietre mari, întrebând copiii dacă este plin vasul. Răspunsul este pozitiv. Apoi de 
pe catedră ia un recipient unde avea pietricele mai mici și le pune deasupra pietrelor mari. Scutură vasul iar 
pietricelele își găsesc loc între cele mari, întrebând iarăși dacă este plin vasul. Tinerii răspund râzând că 
este plin. Dintr-un alt recipient profesorul golește nisip deasupra pietrelor mari și mici, care se strecoară și 
el în spațiile rămase libere. Acum este plin vasul și profesorul mai întreabă dacă se punea întâi nisipul mai 
aveau loc pietrele mari și mici? Răspunsul logicii tinerilor este negativ. Atunci profesorul concluzionează 

67 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, (II), traducere, intoducere, indici și note de Pr. D. Fecioru, Omilia LXVI, IV, PSB, 
vol. 22, Ed. IBMBOR, București, 1989, pag. 329. 
68 https://ro.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck. 
69 Grigorie Gh. Comșa, N. Popovici, Gh. Popoviciu, O mie de pilde pentru viața creștină, Carte folositoare pentru preoți, 
profesori, învățători, conferențiari și pentru toți iubitorii de educație creștină românească, Arad, 1929, pag. 153-154. 
70 Grigorie Gh. Comșa, N. Popovici, Gh. Popoviciu, O mie de pilde pentru viața creștină, Carte folositoare pentru preoți, 
profesori, învățători, conferențiari și pentru toți iubitorii de educație creștină românească, Arad, 1929, pag. 153-154. 
71 A se vizita frumoasele mânăstiri, care sunt și adevărate laboratoare ale educației. 
72 G. G. Antonescu, Educația morală și religioasă în școala românească, București, 1937, pag. 140-141. „Eu nu admit ca într-
un institut de educație, cum este școala primară, școala secundară, și cum ar trebui să fie într-o oarecare măsură și 
Universitatea, știința să fie predată fără a fi subordonată unui idealism moral și religios...Școala normală superioară ar 
trebui să fie o școală științifică în slujba unui idealism creștin, moral și rațional”. 
73 http://www.ortodoxiatinerilor.ro/politica-romaniei/21211-manastirea-petru-voda-mesaj-klaus-iohannis -  „Apărăm şi 
promovăm sfinţenia şi valorile poporului din interiorul Bisericii Ortodoxe, „mama poporului român”, precum s-a exprimat 
Eminescu şi apoi şi marele istoric Nicolae Iorga”. 

2952

 



că pentru a trăi o viață frumoasă, nu trebuie să o umplem cu nisip, ci să respectăm cu sfințenie prioritățile 
vieții73F

74: credința, familia, sănătatea și alte corespondente ale pietrelor mari. Educația tinerilor și promovarea 
valorilor creștin-ortodoxe este cu siguranță una dintre ele74F

75. Despre aceste priorității ne atenționează același 
mare orator Sf. Ioan Gură de Aur: „Când e vorba să dăm pe copiii noștri să învețe carte, nu numai că 
îndepărtăm din calea lor tot ce le-ar putea împiedica instrucția, dar ne folosim de toate mijloacele care le 
înlesnesc învățătura: le tocmim pedagogi și profesori, cheltuim bani, nu-i punem să facă alte treburi, 
strigăm la ei de mai multe ori decât instructorii de la jocurile olimpice, arătându-le că neștiința de carte 
aduce cu sine sărăcia, iar învățătura, bogăție. În sfârșit, facem și spunem tot ce ne stă în putință atât noi, 
cât și alții spre ai duce la capătul râvnei ce ne-am propus și, cu toate acestea, adeseori nu ne ajungem 
scopul. Dar când e vorba să facem pe fiii noștri să aibă purtări bune și să aibă o viețuire desăvârșită, 
putem noi oare crede că aceasta o putem dobândi de la sine, fără nici o oboseală, mai cu seamă când sunt 
atât de multe piedici care stau în cale? N-ar fi oare cea mai mare nerozie să crezi că un lucru atât de ușor 
cum este instrucția să aibă nevoie de atât de multă sârguință, să fie atât de prețuită, să crezi că fără această 
deosebită atenție nu se poate ajunge niciodată la vreun rezultat, iar ceea ce este cu mult mai greu, educația 
sufletului copilului, se poate face fără nici o osteneală, dormind, ca una din treburile neânsemnate și de 
nimic? Educarea sufletului este mai grea, mai anevoioasă decât instrucția, după cum este mai greu a face 
decât a vorbi, mai anevoioase faptele decât vorbele”75F

76.  
 Pentru împlinirea cu succes a acestui demers național este necesară intensificarea cooperării dintre 

Familie-Biserică-Școală76F

77.  

74 Constantin Necula, Antropologia educațională a Sf. Ioan Gură de Aur – constanța pedagogiei creștine moderne, Ortodoxia 
nr. 4/2015, pag. 103. 
75 Sorin Cosma, Spiritualitate și misiune creștină în contextul actual, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2013, pag. 
396 și Constantin Galeriu, Ora de religie în trecut și azi, vol. „Îndrumări metodice și didactice pentru predarea religiei în 
școală”, București, 1990, pag. 12: – „Cercetătorul creștin Vasile Băncilă arată că” „un om cu bogate amintiri religioase din 
copilărie se distinge întodeauna de ceilalți oameni...Cei ce lipsesc copiii de religie fac o crimă față de viitorul lor de oameni 
pe această lume și de mântuire pe lumea transcendentă: a nu face educație religioasă copilului e a proceda o operație 
caracterizată de infirmizarea sufletului, e a amputa ființa umană de ce are mai de preț”. 
76  Sf. Ioan Gură de Aur, Apologia vieții monahale, 8, în vol.: Despre feciorie, Apologia vieții monahale, Despre creșterea 
copiilor, traducere și note de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 2005, pag. 270-271. 
77 Adrian Lemeni, Exigențe misionare ale învățământului religios și teologic, asumate în relația dintre parohie și școală din 
contextul actual, Ortodoxia nr. 4/2015, pag. 126. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 
“ CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ”  

 “EDUCAȚIA DIN SECOLUL XX ÎN MILENIUL MILENIUL III “ 
 

PROFESOR ALINA RITA WONNERTH 
COLEGIUL NATIONAL “MIRCEA ELIADE” RESITA 

 
Educația,așa cum e o percepem noi astăzi este toal diferită de ceea ce spun definițiile despre educație: 

”conduite de la formation de l’enfantou de l’adulte” selon Larousse. (conduita formării copilului sau 
adultului),” cunoștințe și practici de bune maniere în folosul societății” In mileniul trecut și în secolul trecut 
spre finalul lor, din anii 60-70 educația a pierdut teren. Dacă familia era cea care făcea prima educație 
copilului și cei șapte ani de acasă erau baza educării copilului și a adultului de mai târziu, odată cu perioada 
60- 90 când și mama și tata au început să lucreze în mod egal 8-10 ore, când bunicii nu mai aveau cum să 
stea acasă, căci și bunicii până la 60 de ani lucrau în noile fabrici și uzine comuniste,dacă erau la oraș iar 
dacă erau la tara lucrau la CAP-ul producției de partid, copiii au început să fie trimiși tot mai mult și de tot 
mai mici în centre de educație ale statului :creșe cu program de 10- 12 ore, grădinițe cu program 
prelungit,camine săptămânale sau internate,lasan statul sa se ocupe si de educatia lor inainte de scoala.  

Dacă până în anii 60 mamele erau mai mult casnice, timp de 40 de ani această situație s-a schimbat 
și încet- încet copiii au beneficiat de tot mai puțin timp acasă în familie. Foarte multe familii de tineri au 
plecat de la țară la oraș atrași de mirajul orașelor în dezvoltare, de locuintele pe care le primeau, desi la 
început erau în comun cu altă familie, ramaneau mai apoi ei singuri, în 2-3 camere, cutii de chibrituri, în 
care se adunau doar seara. Copiii cu cheia de gât plecau și veneau de la școală și strada început să devină 
locul educației lor de bază, Scoala a început să fie nevoită să suplinească lipsa tot mai mare a educației din 
familie, lipsa părinților, a autorității acestora. Sistemul de invatamant a impus ca toți să aibă la început 8 
apoi 10 clase obligând astfel dascalii să treacă orice elev care se înscrie la o școală fiecă voiau sau nu voiau. 
Lipsa educației din primii ani de viață, acasă în familie, lipsa bunelor maniere, a eleganței, a bunului simț 
au început să devină frecvente. Munca la oraș nu suplinea lipsa educației din familia. Revolta omului de la 
oras asta, revoltă interioară față de “burghezi” care erau de fapt cele mai harnice familii din sat deși și cele 
mai avute, revolta indusa de partid prin falsă promovare a valorilor omului muncitor, a tăranului dar fără 
educație în dauna intelectualului ,a existat în mod există mod inconștient și azi. Subconștientul și memoria 
colectivă au păstrat aceste revolte ale omului needucat față de cei care proveneau din familii de intelectuali 
(pe care dealtfel regimul comunist le-a decimat în închisori sau la canal) și au promovat mediocritatea, lipsa 
manierelor munca, chipurile harnicia. Aceleasi “valori” le erau inoculate si copiilor, iar încet - încet cartile 
au inceput sa dispara din librarii, sa se vanda pe sub mana, lasand loc inculturii  

Copiii ai căror părinți citeau și aveau cărți si biblioteci acasă erau educați să fie politicosi, să respecte, 
să aibă valori morale. Putin cate putin” cărțile la metru” pentru că dădea bine să ai o bibliotecă în casă, 
promovarea ca și conducător a delatorilor, a bețivilor, a hotilor, a celor mai leneșe persoane din comunitate, 
doar pentru ca se lasau manipulate de partid, a facut încet și sigur ca scara de valori să se răstoarne. Azi 
copiii muncitorilor din anii 60- 90, unii promovați la rândul lor din obligativitatea raportării de note bune 
și menținerea prestigiului școlii, au pierdut și mai multe teren în fața educației de acasă. Studii ca “Școala 
vieții,” “școala pe stradă” sau sintagme de genul “propriul șef” sunt tot azi tot mai des auzite. si sunt urmare 
a lipsei educatiei în cei șapte ani de acasă. și se perpetuează mai departe la copiii din anii 90-2020.  

 Adică lipsa educației ,,părinți tot mai ocupați, plecați de acasă, ce oferă copilului bani, gadgeturi și 
“tot ce nu au avut” ei dar nu și educația în familie ,căci a-i lăsa pe copii sa facă ce vor nu e educație, arată 
de fapt prăpastia spre care ne îndreptăm.  

 Empatia colaborarea, iubirea de aproape, prietenia,, încrederea sunt valori pe care un copil ar trebui 
să le audă și să le învețe în casă ,locul primei educații, cea de bază. Scoala trebuie doar să amplifice această 
educație, să o consolideze și să ofere cunoștințe despre materiile de bază.  

“Educația începe din prima clipă, de la naștere și continuă zi de zi, până la moarte. ” ( școalaBio) 
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FAMILIA ȘI IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ZĂBAVĂ IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BUGHEA DE JOS, JUDEȚUL ARGEȘ  

 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale, si 
împlinite etapele întregului său ciclu de creștere. Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația 
primită de acesta până la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, 
cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării 
fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, 
activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia 
reprezintă pentru copil și “școala primilor ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor 
trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană cu statut social.  

 Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod. Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel 
mai mult timp cu familia, în special până la vârsta de trei ani, iar membrii ei au cea mai mare influență 
asupra lui. Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este 
considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare 
de acumulare de informații, de memorare și de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 
Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii șapte ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Baza formării unui comportament corespunzător al 
copilului este relaţia afectivă cu părinţii.  

 Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere 
în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi 
percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că 
sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

 Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la trei ani, la cinci sau la șapte ani. La doi ani, de exemplu, copilul 
nu realizează ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa 
încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de doi ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. 
La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru 
asta. Aşa cum copilul de doi ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama 
vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este 
suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm 
să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, 
amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe, îi arătăm cum şi când se spune 
bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. De la trei la cinci ani, copilul 
începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al răului, este conştient când face un 
lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 7 comportamentului său ("mă ignoră sau îmi 
acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum 
este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la 
grădiniţă.  

A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele 
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. 
Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care 
copilul este obişnuit cu bunele maniere. Între cinci şi șapte ani, copilul devine tot mai independent. El merge 
la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să 
îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Părinţii sunt modele pentru 
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copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau 
este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin dacă în familie nu aude niciodată 
acest cuvânt. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil 
şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 
Bibliografie: 
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

ÎNV. ZAHARIA FLOAREA  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE STOLERU” BAIA, JUD. SUCEAVA 

 
În contextul actual în care părinţii sunt tot mai solicitaţi să facă faţă cerinţelor multiple, valorile perene 

ale educaţiei în familie tind să se estompeze., să treacă pe un plan secundar. Cele mai multe acumulări pe 
plan moral, cognitiv, afectiv şi voliţional au loc în perioada celor „şapte ani de-acasă”. Părinţii sunt cei 
cărora le revin grijile, răspunderile şi preocupările pentru a facilita şi favoriza însuşirea şi consolidarea 
corectă, adecvată şi sistematică a celor mai importante cunoştinţe, priceperi, deprinderi, reguli, atitudini şi 
comportamente.  

De altfel, aceşti atît de invocaţi, lăudaţi sau blamaţi „şapte ani de acasă ” reprezintă blazonul cu care 
copilul pleacă în lume, zestrea care îl însoţeşte toată viaţa. Tot mai frecvent, copii şi chiar tineri sunt 
apostrofaţi cu sintagma „n-ai cei şapte ani de-acasă”. Mai rar se spune: n-ai cei trei ani de creşă, patru ani 
de grădiniţă sau patru, opt ani de şcoală. Transpare şi aici ideea că, nu de puţine ori, educaţia în familie este 
precumpănitoare şi ea nu scapă opiniei publice care o etichetează ca atare.  

În familie se instituie modelele de viaţă pe care copilul ,de regulă, şi le va însuşi, mediul în care 
copilul află şi îşi integrează valori ca: cinstea, demnitatea, corectitudinea, dragostea faţă de muncă, 
respectul, sinceritatea, generozitatea. Orice copil este înzestrat cu o serie de înclinaţii şi aptitudini. Părinţii 
sunt cei care le descoperă prima dată şi care le pot dezvolta. Încrederea în sine combinată cu voinţa ,stă la 
baza realizării fiecărui om. Este foarte important ca să nu se confunde încrederea în sine cu îngâmfarea, o 
încredere exagerată în propriile calităţi.  

Preocuparea de a crea condiţii cât mai bune în mediul familial poate căpăta însă şi forme nedorite 
prin consecinţele ei negative asupra copilului. Astfel de situaţii se pot crea, deşi nu întotdeauna şi în mod 
obligatoriu, în familiile a căror membri aparţin mai multor generaţii- adică acolo unde întâlnim alături de 
cei doi părinţi, bunici, străbunici sau unchi, mătuşi. ; de asemenea în familiile cu copil unic. O situaţie des 
întâlnită în astfel de familii este regimul de răsfăţ, când în mod obişnuit copilului i se satisfac toate plăcerile 
şi capriciile, încât acesta repede ajunge un mic tiran al casei. Urmările unui astfel de comportament sunt 
nocive, copiii din astfel de familii formând într-o măsură însemnată elevii indisciplinaţi, dificili pentru 
adaptarea în mediu social. În asemenea familii se mai pot manifesta o dragoste iraţională şi sufocantă. Silit 
să se dezvolte exclusiv sub dependenţa adulţilor, copilul va păstra pentru toată viaţa o notă infantilă a 
psihicului. Această situaţie se traduce şi printr-o o îngustime a orizontului relaţional, care va constitui o 
serioasă piedică pentru procesul de integrare socială extrafamilială. Sub raportul orizontului intelectual, 
copilul se prezintă de asemenea deficitar, deoarece în asemenea condiţii nu poate beneficia de informaţia 
de care are nevoie şi pe care ar fi capabil să şi-o însuşească sinngur prin proprie acţiune şi experienţă. 
Rezultatul este un vocabular mai sărac şi o posibilitate de comunicare mai redusă împrejurare ce constituie, 
evident, un factor de dificultate în plus în integrarea socială.  

La polul opus este statutul educaţional libertinar, mai apropiat de consecinţe cu statutul copilului 
răsfăţat, dar fiind totuşi altceva. Părinţii sunt dezinteresaţi total de educaţia copilului, aceştia devenind greu 
adaptabili şi greu integrabili,cu obiceiuri urâte, nedisciplinaţi, fără respect pentru adulţi, pentru cei din jur.  

Părinţii nu sunt întotdeauna conştienţi de statutul şi de rolul copilului în familia lor, nu-şi dau seama 
de felul în care este privit şi tratat copilul de către toţi membrii familiei. Un tratament dur, oprimator, plin 
de nedreptăţi, precum şi atmosfera, climatul tensional dintre părinţi duc la grave urmări pentru dezvoltarea 
psihică şi chiar şi pentru sănătatea fizică a copilului. Astfel poate interveni un blocaj afectiv, cu urmări 
deosebit de grave: sensibilizarea sistemului nervos, afectarea pentru toată viaţa a sănătăţii psihice, toate 
acestea manifestîndu-se în tulburări de comportament: diverse ticuri, timiditate, nervozitate şi instabilitate, 
violenţă, opoziţionism, tendinţă la minciună, furt, consecinţe care se vor traduce în dificultăţi serioase în 
dezvoltarea copilului şi în integrarea sa ca fiinţă socială normală.  

În acest context părinţii sunt responsabili de viitorul copiilor lor, iar „cei şapte ani de acasă” sunt 
definitorii.  
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COPII FĂRĂ COPILĂRIE 
 

PROF. ZAHARIE LIVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA VAD, JUDEȚUL CLUJ 

 
Formarea personalității umane este un proces îndelungat, complex, bogat și contradictoriu în 

manifestări, dinamic și spectaculos prin evoluția sa, este pe cât de vulcanic, pe atât de vulnerabil.  
”Tinerii nu surprind cu ușurință semnificația conceptului de formare a personalității”. (Eliade, S., 

2000). Ei identifică anumite influențe necesare sau prezente în pregățirea lor pentru viață. Dintrea acestea 
ei pot exemplifica: ”contactul cu un mediu sănătos, cu lucruri pozitive, dezvoltarea capacității lor de 
înțelegere, de mobilizare a resurselor, cultura general, libertatea și antrenamentul actului de decizie, 
înțelegere și sprijin moral, ajutarea tânărului în exprimarea idealului de viață, în formarea sistemului de 
valori, în dezvoltarea mecanismelor de autoprotecție față de factori de risc”. (Eliade, S., 2000) 

Confruntarea cu diverși factori de risc (proveniți din mediul familial, școlar, extrafamilial), agresarea 
copilului, a tânărului, pot genera și dezvolta veritabile trauma ale universului psihic al acestuia. Acțiunea 
factorilor de risc, ca și vulnerabilitatea tinerilor, este diferită. Dar, este limpede că tinerii percep prezența 
lor, le evaluează riscul.  

Doresc să aduc în atenție cazul a trei copii, care, părăsiți de mamă în copilărie, rămași în grija tatălui, 
au evoluat diferit. Este important de amintit că în anii 2000-2005 în comuna în care locuiau copiii nu exista 
asistent social, psiholog, consilier școlar sau vreo altă persoană calificată pentru consiliere și sprijin 
psihologic. Școala, rudele și comunitatea sprijineau material și moral acei copii.  

În acei ani, fetițele (A. și F. ) erau eleve la gimanziu, iar fratele lor (I. ) era elev în în ciclul primar. 
Mama îi părăsise când fețițele erau în clasele primare, iar băiatul avea 3-4 ani. Tatăl nu a vrut să-și 
abandoneze copiii; era păstor la vitele satului, procurând astfel hrana pentru familie. Avea probleme cu 
alcoolul, era tiranic, agresiv. Familia era ajutată de un a frate al tatălui și de soția acestuia, intelectuali, fără 
copii, bine poziționați social, dar foarte ocupați. Fiindu-mi consăteni, am avut posibilitatea să le urmăresc 
evoluția din copilărie până acum.  

Fata cea mare (A. ), era firavă, timidă, retrasă la școală, dar foarte implicată în treburile gospodărești. 
Se străduia să facă față sarcinilor școlare și să-și mulțumescă tatăl. A absolvit 8 clase, apoi a fost luată sub 
ocrotirea unei mătuși din partea tatălui, în județul Brașov. A urmat o școală profesională, are un loc de 
muncă, s-a căsătorit și are un băiețel. Nu își vizitează satul natal și casa în care a locuit. A ajutat la 
înmormântarea tatălui.  

Fata mijlocie (F. ), dotată din punct de vedere intelectual și emoțional, foarte creativă, dar 
suprasolicitată cu munca în gospodărie și neavând sprijin, a absolvit 8 clase apoi s-a orientat spre o școală 
profesională. Văzându-i potențialul, rudele din partea tatălui au sprijinit-o și a urmat liceul, a promovat 
bacalauratul și a absolvit o facultate cu profil asistență socială. În 2016 a absolvit Masteratul European în 
Drepturile Copilului. Pentru a se întreține, pe tot parcursul facultății a muncit. Lucrează în domeniul 
protecției copiilor, nu este căsătorită, nu are copii. Nu își vizitează satul natal și casa părintească. Ține 
legătura cu sora sa, cu unchiul său; a fost la înmormântarea tatălui.  

Băiatul (I. ) provenit dintr-o relație extraconjugală a mamei, a urmat clasele primare și gimnaziul în 
comună, având mereu probleme legate de indisciplină, agresivitate, furt, fumat. A urmat o școală 
profesională, iar după absolvire nu și-a căutat un loc de muncă. După moartea tatălui a locuit singur, fără 
surse de venit. A dat o spargere la barul din localitate și a fost închis o perioadă. După eliberarea din 
închisoare s-a angajat la o firmă de construcții, lucrează, nu este căsătorit, nu are copii; locuiește în casa 
părintescă.  

După ce a părăsit domiciliul și și-a abandonat copiii, mama nu a luat niciodată legătura cu ei, iar 
copiii, la rândul lor nu au căutat-o până în prezent.  

Am adus în atenție cazul acestor copii, acum adulți, care au evoluat atât de diferit, deși condițiile 
inițiale au fost aceleași. Cu certitudine acești copii s-au confruntat cu mari probleme în evoluția lor spre 
viața de adult neavând sprijin psihologic calificat. În zilele noastre, și în România, cazurile de acest gen 
sunt mediatizate, societatea ia atitudine, autoritățile locale se implică în oarecare măsură, există psihologi, 
asistență socială, cu alte cuvinte, s-au făcut pași împortanți în domeniul protecției sociale. Însă, în perioada 
de după 2000 acești copii au fost văduviți de orice sprijin material, financiar, moral și psihologic din partea 
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autorităților. Tind să cred că dascălii, care erau zilnic în preajmă au avut un rol deosebit în susținerea și 
încurajarea lor. De asemenea, sprijinul acordat de rude, sfaturile lor și modelul oferit au contribuit în mare 
măsură în formarea lor ca adulți.  

Pedagogia spune că factorii dezvoltării personalității sunt ereditatea, mediul și educația. Consider că 
este un amalgam de factori care influențează tinerii în formarea personalității, iar măsura în care reușesc să 
gestioneze influențele pozitive sau negative ale acestor factori depinde de structura personalității fiecăruia.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Eliade, S., ABC-ul consilierii elevului, Editura Hiprborea, Turda, 2000.  
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 CEI SAPTE ANI DE ACASA 
  

 PROF. ÎNV. PRESC. ZAINESCU FLORENTINA  
 GR. CU PP. NR. 5 SĂCELE, BRAŞOV 

 
,,Cei sapte ani de acasa” a devenit o sintagmă mai rar folosită de noua generatie de părinţi si 

deasemenea nu prea mai este cunoscut sensul acesteia. Chiar daca unii părinţi nu conştientizează importanţa 
primilor ani din viaţă ai copilului alături de familie, aceştia au un rol hotarâtor asupra dezvoltării copilului.  

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei 
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, reaspectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni.  

 Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
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copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  

 
Bibliografie: 
1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
2. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

ZAMFIROIU ANDREEA 
LICEUL PREDA BUZESCU, BERBESTI 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ, NORME ŞI VALORI ESENŢIALE PENTRU 
SUCCESUL COPILULUI 

 
 ZELDEA MIHAELA  

SCOALA GIMNAZIALA NR. 133, BUCURESTI 
 
Primii pași spre o relație de lungă durată, presărată cu încredere, zâmbete și optimism cu fiecare dintre 

noi se realizează în familie. Acest cadru armonios, întotdeauna primitor, plin de căldura și bucurie se 
numește acasă. Dar cum se măsoară oare fericirea unei familii? Există o serie de instrumente sau poate doar 
se reflectă în succesul de mâine al celor ce fac primii pași sfioși spre sala de clasă, al băiatului care învață 
poezia de Crăciun cu voioșie, cu o emoție nestăvilită, așteptând momentul în care eroul său îi va răsplăti 
munca încurajându-l să continue sau poate al fetiței ce va susține primul spectacol de balet, descurajată de 
orele de antrenament și pașii pe care încă îi are de învățat dar cu o dorință mult prea puternică de a reuși, 
de a deveni prim balerină pe cele mai mari scene ale lumii. Ei bine, cred că am descifrat una dintre enigmele 
universului familial, dar există încă atât de multe mistere dornice să ne ajute să dezvoltăm oameni de 
calitate, mici genii ale unor noi decade pline de lumină și transparență. Faptele de astăzi ale copiilor 
reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile și convingerile conturate în prezent formează 
baza modului de acțiune din viitor. Cu toate acestea, atitudinea, comportamentul, valorile pe care insuflăm, 
principiile, afirmațiile și întrebările pe care le avem clădesc un așa zis model pentru succesorii noștri. 
Așadar, trebuie să ne concentrăm să fim modele bune de urmat într-o lume a greșelilor, într-o lume unde 
tehnologia schimbă mentalități și standardizează vaste palete de culori, în acest spațiu care ucide mituri și 
limitează tradiții sau este esențial pentru noi să construim o relație sănătoasă, longevivă dar mai ales onestă 
cu cei pe care în scurt timp îi vom aplauda frenetic la festivitatea de absolvire? 

Preșcolarul ar trebui să aibă toate condițiile unui cadru optim în care să se dezvolte și această 
răspundere revine în primul rând celor ce ar trebui să fie susținători, prieteni, confidenți, mai exact familiei 
care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare eficientă, reală și permanentă cu grădinița.  

Părinții, bunicii, frații și surorile oferă copilului de astăzi, adolescentului de mâine, adultului din viitor 
un mediu afectiv, social și cultural, un așa zis patrimoniu individual. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o lecție a reacțiilor, a psihicului și fizicului întrucât cel mic trăiește în familia sa o gamă variată de 
relații interindividuale, încercând să le reproducă cu strictețe în propria sa conduită. Cu nenumărate funcții, 
printre care reglatoare, socializatoare sau individualizatoare, familia contribuie la definirea personalității și 
la conturarea caracterului, în funcție de înclinațiile și aptitudinile specifice fiecărui copil.  

Grădinița este prima unitate de învățământ cu care copilul intră în contact, mai mult aceasta reprezintă 
și prima cărămidă care se așază temeinic la fundamentele viitorilor adulți. Ea poate oferi, în același timp, 
familiei o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini și orienta părinții în dezvoltarea și educarea copiilor. 
Calzi și preocupate constant, educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităților 
zilnice, asigurării educației și întâmpinării nevoilor sale.  

De asemenea, doamnele, care treptat le devin celor mici modele, prietene sau eroine nu trebuie să uite 
că familiile învață împreună cu copiii. Copilul este un membru nou al unei familii de aproximativ 3 ani care 
trebuie să învețe să cunoască cu tot ce ține de personalitatea, temperamentul și stilul său.  

Unitatea de acțiune a celor doi factori (grădiniță şi familie) în vederea formării copiilor este 
condiționată de un mod comun de lucru și de o bună cunoaștere reciprocă, iar începutul este dat de 
înțelegerea familiei de către educatoare, a caracteristicilor și potențialului ei educativ. Familia este o sursă 
principală de informații privind relațiile interpersonale dintre membrii acesteia, așteptările privind educația 
copilului, stilul pe care părinții doresc să îl abordeze, autoritatea lor și metodele educative folosite, valorile 
promovate, climatul educațional, responsabilitățile pe care copilul le îndeplinește.  

Educatoarele trebuie să asigure familiei numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniței, 
comunicând în fiecare des, povestindu-le despre cum și-a petrecut copilul lor timpul, ce activități de 
învățare a desfășurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunțându-i ce activități sau întâlniri au 
planificat. Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile și copiii de aceea vor folosi toate ocaziile pentru 
a comunica cu aceștia. Mai mult, este vital ca acest schimb de informații să se afle într-o continuă 
expansiune, tocmai pentru ca cei mici să persevereze și să își afle înclinațiile și pasiunile. Unele familii vor 
dori să se implice mai mult, altele mai puțin, fapt pentru care comunicarea este cheia succesului. Frecvența 
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și conținutul discuțiilor cu părinții vor depinde și de dorința acestora, de gradul de implicare, dar și de 
prioritățile fiecărei familii.  

Există numeroase căi de implicare a tuturor membrilor în programul de educație al copiilor. Unele 
familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecționate acasă, un anumit număr de persoane 
ar putea participa la activitățile din grădiniță, iar ceilalți să facă parte din comitetul de părinți.  

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluția dezvoltării copilului, va 
identifica care sunt domeniile care necesită o diversificare a activităților, care sunt sarcinile realizate cu 
ușurință acasă, modul în care copilul reacționează la diverse jocuri și modele propuse. Părintele se simte 
implicat în viața copilului său și vede continuitatea relației dintre „acasă" și „la grădiniță". În acest fel, 
începe să își verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se poate centra pe observațiile asupra 
copilului său. Educatoarea poate evalua dacă abilitățile parentale au nevoie de suport și îi poate oferi diverse 
materiale pentru a-și îmbogăți cunoștințele și dezvolta capacitățile parentale. De aceea aceste întâlniri au 
un profund caracter de confidențialitate.  

O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă. Uneori familiile se simt 
intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că aceasta este „aria" de influență aparținând exclusiv 
educatoarelor. Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în sala de clasă oricând doresc. 
Atenția personală arătată îi va ajuta pe părinți să renunțe la orice stânjeneală. Părinții pot asista la activitățile 
desfășurate de educatoare cu copiii, pot învăța modalități de comunicare eficientă cu aceștia și moduri de a 
soluționa situațiile de criză. Pe măsură ce părinții se obișnuiesc să participe la activitate ei vor ajunge să 
cunoască și să respecte munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau 
despre problemele pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalți părinți, vor învăța mai multe și vor pătrunde 
mai bine modul de dezvoltare al unui copil, vor învăță să desfășoare activități similare acasă sau să continue 
activitatea educatoarei cu alte jocuri în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările care îi 
frământă, își vor observa copilul la joacă și vor învăță să-și conceapă copilul în relație cu ceilalți. 
Participarea părinților la activitățile copilului are un dublu câștig: pe de o parte, copilul se va simți securizat 
de prezența părinților, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se va face un transfer 
de abilități practice și cunoștințe de la educator spre părinte, prin exersarea amenajării spațiilor, a 
comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context decât cel de acasă.  

Acolo unde spațiul o permite se poate amenaja o cameră rezervată familiei sau măcar un colț în care 
se pot afișa lucrările copiilor sau poze ale acestora din timpul activităților precum și informații utile pentru 
educarea copiilor acasă, pliante despre cursuri și concursuri pentru copii. Aici ei se pot întâlni cu alți părinți, 
analiza și aprecia munca copiilor, pot citi informațiile expuse la avizier. De obicei acest spațiu se poate 
amenaja pe holul grădiniței. Acest spațiu poate conține și cărți de specialitate despre dezvoltarea copiilor și 
despre educația parentală pe care părinții să aibă posibilitatea să le împrumute.  

Întrunirile și întrevederile familiale sunt o componentă importantă a parteneriatului grădiniță-familie. 
Există câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de consultantă, cele ale grupurilor de opinie 
și dialog, întâlniri informale și cele organizate cu ocazia unui eveniment special.  

Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu părinții săptămânal pentru 
a discuta despre proiectele tematice desfășurate și despre alte probleme care preocupă ambele părți. Pentru 
că aceste întruniri sunt destinate părinților subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceștia. Întrunirile 
vor f i  benefice numai dacă se axează pe problemele care îi preocupă pe părinți care nu vor participa dacă 
nu le vor găsi interesante şi utile. De aceea este necesar ca educatoarea împreună cu familiile să descopere 
care aspecte îi interesează şi vor stabili data întâlnirii. Educatoarea află care sunt interesele familiei prin 
întâlnirile informale sau prin intermediul chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte 
pot f i  prezentate de o manieră mai formală, aşteptându-se şi o replică din partea părinților. Alte aspecte cer 
un mai mare grad de participare, familiile putând în acest caz să-şi practice abilităţile şi experienţa. 
Educatoarea va concepe o planificare a activităţilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi incluzând teme 
generale dar şi particulare la sugestia părinţilor.  

Grupurile de susţinere şi dialog se formează de obicei din dorinţa comună a câtorva familii care vor 
să dezbată împreună un subiect. Adesea după o întrunire, câţiva părinţi vor dori să dezbată anumite subiecte 
sau să afle mai multe date. Familiile cu un interes specific sau cu necesităţi deosebite se pot întruni şi susţine 
reciproc, schimbând opinii, sugestii şi resurse. Aceste grupuri de opinie pot f i  formate din: taţi, părinţi 
unici, părinţi ai copiilor cu diferite deficienţe, părinţi tineri, mame. Educatoarele ar trebui să susţină aceste 
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eforturi oferind informaţii de specialitate. Medierea educatoarei şi spaţiul pus la dispoziţie pentru derularea 
acestor activităţi consolidează abilităţile parentale, valenţa participativă în viaţa copilului şi dezvoltă un 
sentiment de apartenenţă la comunitatea grădiniţei, generând implicare în viaţa instituţiei.  

Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare activă în cadrul 
tuturor aspectelor importante ale programului educaţional. În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre: 
participarea familiei, comunicarea educatoare-părinţi, implicarea comunităţii, organizarea de evenimente 
sociale, strângerea de fonduri, organizarea unor excursii.  

Așa cum am menționat și enumerat anterior, grădinița este primul loc unde copilul se 
expune. Acesta învăță împreună cu familia metode ingenioase, croite special pentru fiecare în parte, 

modalități creative prin care își pot dezvolta capacitățile. Ei dobândesc noi aptitudini și își creează un 
univers, un loc al loc plin de modele, eroi și eroine, suflete calde, iubitoare, desene, plastilină și creioane 
colorate. Întrebarea rămâne însă cum ar trebui să arate doamna educatoare, cum ar fi indicat ca ea să fie și 
cum poate progresa în relația cu părinții? Tot ce pot spune este că viitorul va fi alcătuit din tineri buni, 
inteligenți, liberi, oameni lipsiți de prejudecăți, oameni care nu se încadrează în stereotipuri, oameni 
curajoși, dornici de schimbare, iubitori de patrie și de limbă, la baza cărora vor sta așezate cărămizi, vor fi 
fundații solide puse de doamna educatoare.  

 
Biliografie: 
Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţă", Editura Compania, Bucureşti  
Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară", Editura Aramis, Bucureşti  
Popescu, Eugenia (coord.), 1995 „Pedagogie preşcolară. Didactica" E. D. P., Bucureşti 
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BAZA EDUCAȚIEI ÎN CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. ZESTREANU DANIELA 
GRĂD. P. N. NR. 2 PEȘTEANA-JIU 

 
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite. 
În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune maniere şi, 
dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important este ca 
părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în familie, iar copiii îi vor 
imita cu precizie de 90%. Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate 
pe etape. Dacă micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: 
„te rog”, „poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în 
momentele în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă. 
De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei persoane 
ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-acasă”. 
Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori reguli 
de politețe, în special. Aceasta expresie definește însa tot bagajul de cunoștinte, deprinderi, comportamente 
și atitudini acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea 
achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregatit să primească informații. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informații, de către cine și în ce mod. Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul 
își petrece cel mai mult timp cu familia, în special pană la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare 
influență asupra lui. Bebelușul este atașat de mama și de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate și 
exprimate de către copil în joaca lui și în comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la diverși 
stimuli, modul de a răspunde la mediu le puteți observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi. La vârsta 
preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se va 
identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea și sunt frumoasă, așa mi-a spus bunica” 
ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne da mami. ” Astfel va exista o 
încercare de concordanță între imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine. Nu este de-ajuns 
doar să ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea diverselor sentimente 
(furie, dezamăgire, tristețe, etc), precum și a dorințelor și nevoilor. Bineînțeles că asta nu înseamnă că 
permanent vom fi stresați de cum vorbim, ne purtăm ori reacționăm la cei din jur, pentru că ne va fi foarte 
greu și chiar ne vom simți obosiți la un moment dat.  

Însă va trebui să ne impunem anumite restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, 
astfel încât copilul să poată trage învățăminte atât din situațiile și întâmplările frumoase din viața voastră, 
cât și din cele negative. Este nevoie de însușirea responsabilității de a fi părinți, de a fi permanent conștienți 
că cel mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizeză ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza 
toate acestea în diverse situații și va fi judecat, acceptat ori nu în societate. Ce pot învăța copiii în cei șapte 
ani? – deprinderi de autoservire; – ordine; –igienă; – curățenie și exprimarea propriilor nevoi; – 
exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; – bune maniere și 
comportament; – limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre părțile de 
vorbire); – modul de a relaționa cu ceilalți și de a raspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător 
(este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse 
fapte, etc); – consecvența în realizarea unei sarcini; – concentrare a atenției; – perseverența în realizarea 
unori sarcini; – alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însușirile 
dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: – spiritul de competiție; – altruismul; – 
cooperarea; 
 – atitudinea pozitiva față de diverse sarcini, etc. Iar altele influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil 
criticat permanent, devalorizat și pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea 
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tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forțele proprii. Înainte de a judeca o persoană și de 
a-i pune o etichetă, gândiți-vă ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui comportament ori 
atitudine neacceptată de către ceilalți.  
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EDUCAȚIA ÎNCEPE DIN FAMILIE ÎN CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ  
  

PROF. ÎNV. PRIM. ZESTREANU MIHAELA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI 

 
Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele 

durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Ultimele cercetări au demonstrat şi 
argumentat modul în care trebuie abordată această perioadă de vârstă insistând pe practicile adecvate de 
îngrijire şi educaţie a copilului mic. Ideea centrală este aceea că fiecare copil este unic iar unicitatea lui 
reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate în privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se 
dezvolte deplin. Când vine vorba de educarea celor mici, părerile sunt împărțite. Aproape cu fiecare 
generație de mame, principiile de bună creștere par să se schimbe radical. În timp ce până nu de mult, opinia 
generală părea să fie cea potrivit căreia copiii nu ar trebui inoculați cu influențele părintești, un studiu recent 
a demonstrat că părinții par să pună din nou preț pe principiile cu care au fost ei înșiși crescuți. Tot mai 
mulți sunt de părere că cei mici vor avea un start mai bun în viață dacă vor deprinde cât mai devreme 
regulile unei bune comuniuni. Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce 
facem pentru el. Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai 
multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului 
potenţial de care dispune. În educaţie nu există reţete, există experienţă acumulată, idei, teorii bazate pe 
cercetări noi, practici confirmate care şi-au demonstrat în timp eficienţa, valori, principii, reguli. Succesul 
educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil. Iată 
câteva dintre principalele ingrediente care constituie, în mod tradiţional, un copil „cu cei șapte ani de acasă”: 

 Diferențierea între "al meu" și "al tău" ; 
 Salutul și răspunsul la salut ; 
 Spălarea mâinilor înaintea mesei și evitarea jocului cu mâncarea;  
 Așteptarea la masă până când toți sunt serviți și până când toți termină de mâncat;  
 Acoperirea gurii cu mâna atunci când cască și tușesc ; 
 Formule precum "Vă rog" și "mulțumesc"; 
 Menținerea contactului vizual în timpul dialogurilor ; 
 Respect față de plante și animale ; 
 Deprinderea de a permite celorlalți să termine de expus opiniile ; 
 A-și cere scuze în cazul incidentelor neplăcute; 
 Diferența între „Tu” și „Dvs. ” și folosirea formelor adecvate cu persoanele adulte ; 
 Oferirea locurilor persoanelor în vârstă, celor cu probleme de sănătate și copiilor mai mici în 

mijloacele de transport în comun;  
 Deprinderea folosirii corecte a tacâmurilor și șervețelului ; 
 Mâncatul fără zgomot;  
 Respectarea orelor stabilite ; 
 Purtarea de îmbrăcăminte curată.  
Progresul personal al copilului poate fi diferit în diverse domenii: un copil merge mai devreme, dar 

vorbeşte mai târziu, altul are capacitatea de a relaţiona foarte uşor, dar stabileşte mai greu relaţii cauzale 
între fenomene, obiecte. Dezvoltarea în fiecare domeniu depinde de stimulii pe care-i întâlneşte copilul şi 
de posibilităţile de învăţare oferite de mediul educaţional. Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt 
rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. Există uneori devieri de la tipul de 
comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în 
zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme 
semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, 
perseverenţa și exemplul personal, asta în primul rând, iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele 
mult aşteptate.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. ZORILA COCULEANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA I. D. SIRBU PETRILA 

 
Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială.  

De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este 
o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau 
paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I, 1998, p. 
17).  

În câteva cuvinte am putea putea spune că familia este celula vieții pe pământ, un izvor nesecătuit de 
iubire și respect, o comunitate de viață și iubire. Când relațiile sunt bazate pe respect și iubire între soț și 
soție, părinți și copil, ori copil și bunici atunci familia trăiește în armonie.  

Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea sa, asigurându-i 
condiții pentru ca acesta să se simtă în siguranță și protejat atât fizic cât și psihic în orice perioadă a vieții 
lui. Familia este mediul esențial pentru destinul copilului.  

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, financiar.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic etc. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care 
ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare 
în funcție de modul în care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului 
mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. 
Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la 
sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține.  

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient 
o serie de abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui.  

Factorii care influențează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra 
educației ca serviciul social și extinderea mass-media. Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea 
relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe și succes 
în viață. Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația 
copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educația copiilor trebuie să existe între 
părinți înțelegere și acord în diferite probleme și de aici decurg normal și celelalte.  

 În activitatea de educație în familie un rol important îl are,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adica formarea copilului ca cetățean, ca om.  
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 Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 
lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor. Educaţia, bunele maniere, 
regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.  

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

„Diploma celor șapte ani de acasă ai copilului reprezintă calificativul părinților” 
 (Valeria Mahok) 
 
Bibliografie:  
- Mitrofan, I. ,Ciupercă, C. ,(1998) Incursiune în psihosociologia și psihosexologia familiei, Editura 

Edit Press.  
- Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti 
- Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
- http://euadopt. ro/blog/132-ce-este-familia 
- https://www. genesis. ro/ro/revista-didactica-genesis/rolul-familiei-in-educatia-copilului 
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DESPRE IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ZACȘEVSCHI IULIANA 
G. P. P. ,,TIȘĂUȚI“, SUCEAVA 

 
Pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei 7 ani de acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 

politeţe şi de principii de viaţă esenţiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei, şi 
care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială.  

Un copil care are cei şapte ani de acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare.  

 Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul părinților ce înseamnă noţiunea de 
respect, mai ales dacă sunt învăţați să folosească des cuvinte precum:„te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, 
„mă scuzaţi“. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri de bun-simţ i se vor părea 
normale şi îi vor completa personalitatea. Ştim că politeţea se învaţă treptat, tocmai de aceea e important 
să explicăm copilului de ce trebuie să fie respectuos: respectându-i pe alţii va fi, la rândul său, respectat.  

 Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să 
salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, copilul îşi va da singur seama că bunele maniere îl 
ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur, ba chiar va atrage admiraţia 
celorlalţi dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte la un eveniment 
important. Bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante în viaţa de zi cu zi, în orice 
situaţie.  

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de 
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă, dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului".  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său (,,mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei.  

 De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt 
tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur-copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
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în public. Replicile de genul ,,taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul.  

„Cei şapte ani de acasă“ se constituie într-o expresie de valoare, cu vechime în societatea românească. 
A avea cei şapte ani de acasă era apanajul unei educaţii ce provenea din familie şi devenea condiţia esenţială 
pentru a pătrunde cu succes în şcoală şi a reuşi mai tîrziu în viaţă. Mare parte din timpul meu este petrecut 
printre copii şi părinţi şi mare parte din munca mea constă în a afla cum se desfăşoară viaţa copilului şi a 
familiei. Sunt întrebată de multe ori dacă copilul de astăzi, copilul modern, este diferit de copilul de ieri, 
cel cu cheia de gît. Este o întrebare mai complexă decît ne-am aştepta. Dacă ne referim la lumea interioară 
a copilului, aceea nu s-a schimbat, ea este la fel de bogată, de tensionată, de conflictuală, de plină de 
întrebări şi de dorinţe. Dacă ne referim însă la exterior, aici s-au petrecut transformări semnificative care 
au constrîns interiorul să se adapteze acestora. Rapiditatea cu care s-au petrecut aceste schimbări a expus 
acest interior unei avalanşe de stimuli. De aici şi continua creştere a unor simptome precum tulburările de 
atenţie şi de concentrare ale copiilor. Este vorba în special de o creştere a stimulilor vizuali (mă refer aici 
la întregul spaţiu media şi/sau virtual).  

Apartenenţa familială este esenţială pentru construirea unei identităţi individuale. Ea presupune că 
există o transmitere către copil a istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor şi mai ales că acest 
copil îşi găseşte un loc în acea familie şi este învestit ca membru al acesteia. Transmiterea nu se poate 
realiza decît dacă există o disponibilitate pentru a comunica, pentru a vorbi despre acestea, pentru a le rosti. 
Însă ne confruntăm în ultima perioadă cu absenţa disponibilităţii pentru comunicare, absenţă care are la 
bază fie un conflict între generaţii, fie o dezrădăcinare, fie un gol. Tot mai multe familii se confruntă cu o 
ruptură care a apărut tocmai din cauza saltului uriaş între două generaţii şi a refuzului de a crea o tranziţie. 
Mă refer la familii în al căror discurs se constată diferenţa dintre perspectiva părinţilor şi cea a copiilor faţă 
de aspectele culturale, morale, educaţionale sau estetice.  

Un aspect important este legat de o discrepanţă foarte mare între idealul şi aşteptările părinţilor şi 
realitatea copilului. Această discrepanţă provine dintr-un ideal inaccesibil părinţilor care au trăit de multe 
ori într-o realitate prea dură, ceea ce nu le-a permis să viseze. Unul dintre beneficiile terapiei de familie 
este capacitatea spaţiului terapeutic de a permite reconstruirea unei istorii pline de goluri şi regăsirea acestor 
idealuri pierdute spre a putea lăsa apoi loc şi copiilor pentru propriile idealuri. Părinţii sînt prinşi între 
prejudecăţile moştenite şi povara vinovăţiei de a fi eşuat. Mă întreabă unde au greşit şi cum e corect. Această 
abordare blochează orice acces la a crea împreună sau la a descoperi ce nu funcţionează.  

 Încă din facultate am dat o importanţă deosebită psihologiei copilului. Dar cînd vine vorba de 
comunicare, unele lucruri pot părea grele pentru că eu, în calitate de educatoare, nu o pot înlocui pe mama 
sau pe tatăl copilului, deşi nu de puţine ori copiii vin şi îmi spun lucruri de care părinţii nu ştiu. În prima 
fază, indeferent de vîrsta copilului, îl las să-mi povestească orice, în limba lui, mă străduiesc să-l înţeleg şi 
să-i împărtăşesc păreri despre ceea îmi spune, îl încurajez să-mi spună tot ce crede şi.. . îl ascult aproape 
mereu. Orice chestie spusă de un copil are ceva în spate: curiozitate, teamă, frici, bucurie, fustrări etc.  

Un alt lucru pe care îl consider foarte important este autocontrolul. Este important ca un copil să 
înveţe să asculte pînă la capăt pe cel care vorbeşte şi să atragă atenţia fără a întrerupe ideea colegului care 
vorbeşte.  

Orice discuţie pe care o am cu un copil este la acelaşi nivel. Adică mă aşez lîngă el pe un scăunel 
vecin, mă aşez în genunchi. Niciodată nu vorbesc cu ei din picioare pentru că egalitatea (cel puţin la nivel 
fizic) îl ajută pe copil să fie mai deschis, iar discuţia este mai fluentă. Comunicarea prin joc e importantă. 
Îi dau copilului o idee asupra unui desen. Îi spun păreri, îl laud cînd merită şi sînt sinceră cînd îi spun că un 
căţel e văzut de fiecare om într-un mod diferit. Îi incurajez şi am încredere în ei.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA  
  

 PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: ZAHARIA NELA  
 GRADINITA: ,,FLOARE DE COLT,, BUCURESTI, SECTOR 3 

 
Dar cei 7 ani de acasa nu se refera in mod direct la educatia pe care trebuie sa o oferim copiilor in 

primii sapte ani de viata. Aceasta este o interpretare care s-a impus in timp.  
Initial, sintagma "7 ani de acasa" s-a referit la faptul ca in acesti 7 ani, copilul este un burete care 

absoarbe informatii de orice fel, este avid de cunoastere si este perioada cea mai potrivita pentru acumularea 
de cunostinte. Aceasta este perioada in care se dezvolta si acea parte a creierului capabila sa colecteze 
cunostinte din toate domeniile,  

Cred ca astia 7 ani se numesc "de acasa" pentru ca in perioada asta cel mai mare transfer de cunostinte, 
ca sa il numesc asa, pe care copilul il primeste de la parinti.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie 

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad 
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare socială - 

Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere.  

Dupa aceasta perioada de 7 ani, de care trebuie sa profite din plin parintii si educatorii pentru a 
transmite informatii, urmeaza perioada in care se pun in practica cele acumulate in cei "7 ani de acasa", 
inclusiv informatiile acumulate in ceea ce privesc bunele-maniere.  

Copilul de 7 ani este un copil inca. El, in acesti 7 ani a dobandit un echilibru, un respect pentru viata, 
a invatat sa deosebeasca cat de cat binele de rau, a invatat ca mai exita si altii in jurul lui de care trebuie sa 
tina cont, a pus bazele a ceea ce inseamna sa iubeasca si sa fie iubit, sa se respecte si sa se iubeasca pe sine, 
sa tina seama de nevoile sale, etc. Dar asta nu inseamna ca noi, adultii trebuie sa le pretindem copiilor de 7 
ani sa nu mai fie copii si sa se comporte exemplar, ca niste alti adulti in miniatura.  

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte 
în bună măsură viitorul adult.... Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra 
dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există 
factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de 
mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur 

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

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. ,,  
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 Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROFESOR. ZAHARIE LILIANA ELUȚA 
 
Bunul simţ moştenit de la părinţi este piatra de temelie a educaţiei unui copil.   
(aforism, de Marian Stoica)  
 
 În societatea în care trăim, bunul simţ este o noţiune extrem de relativă. Deseori, bunul simţ şi 

manierele sunt confundate cu naivitatea, prin urmare mulţi ajung la concluzia că este bine să se 
ghideze după alte valori decât cele ale educaţiei clasice. Pentru reguli de bun simţ, fiecare părinte îşi 
învaţă copilul în funcţie de principiile pe care le consideră importante atât în societate, cât şi în viaţa de zi 
cu zi. Acestea se învaţă încă de la vârste fragede, din momentul în care copilul începe să vorbească. 
Indiferent de convingerile pe care le au părinţii şi ceilalţi membrii ai familiei, există câteva reguli de 
bun simţ foarte importante pentru dezvoltarea unui copil.  

. Totodată, în educarea Cheia pentru a deveni un adult care să respecte bunele maniere este să 
înceapă să le cunoască de tănăr. Iar cea mai buna educație în acest sens o poate primi în copilărie, 
chiar de cand copilul începe să vorbească. Este ceea ce susține Myka Meier, expertul în eticheta regală 
al Casei Regale Britanicecopilului, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace importante de 
educație și formare. Înainte de toate, familia are responsabilități clare și diverse. Familia a fost și este 
considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din 
familie, motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „în familie și pe genunchii mamei se formează 
ceea ce este mai valoros pe lume -omul de caracter”. Încă din primii ani de viață, copii învață deprinderi de 
autoservire, ordine, igienă, curățenie și exprimare a propriilor nevoi. Copilul de la vârsta preșcolară are 
nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se identifică cu mama sau cu 
tata.  

 Nu este de-ajuns doar să ne controlam limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea 
diverselor sentimente, furie, dezamăgire, tristețe, etc, dorințele și nevoile.  

Alături de familia sa, copilul identifică: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate care sunt 
presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; 
răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare 
educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare; 
recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă.  

Copii au nevoie de un mediu care să le ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie, 
iubire, exemple pozitive din partea părinţilor. Familia este cea mai potrivită să răspundă nevoilor copilului. 
Doar afecţiunea şi dragostea îl fac pe părinte să intuiască şi să înţeleagă starea copilului. În familie copilul 
îşi poate satisface nevoile sale primare, îşi poate manifesta frustrările, care sunt temperate de dragostea 
părinţilor. În familie copilul poate să-şi investească toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze, 
pentru că familia ar trebui să fie un mediu mai ales afectiv – garanţie pentru o dezvoltare armonioasă.  

Familia este mediul esenţial care influenţează dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 
materială, dragoste şi educaţie.  

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală,cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă,cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar,cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare,care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor,e foarte important ca micuţul să ştie 
cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles,în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism,adică cel mic să arate că 
îi pasă de ceilalţi,că ştie să asculte ce spune cineva,că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat.  

 Nu este vorba numai de etichetă,de cum să se îmbrace,să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. 
Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

ZAMFIR GEANINA 
 
 Ce reprezintă cei șapte ani de acasă? 
 Reprezintă temelia care stă la baza formării copilului, adolescentului apoi omului matur care la 

rândul său va fi capabil să crească și să educe propriul copil. A avea cei şapte ani de acasă era apanajul unei 
educaţii ce provenea din familie şi devenea condiţia esenţială pentru a pătrunde cu succes în şcoală şi a 
reuşi mai târziu în viaţă. Mare parte din timpul meu este petrecut printre copii şi părinţi şi mare parte din 
munca mea constă în a afla cum se desfăşoară viaţa copilului şi a familiei.  

 Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până a merge la şcoală. Când spunem că 
un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

 Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi 
să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l 
înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi 
dorinţelor sale. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi 
climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o 
influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare 
şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa 
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia 
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi 
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

Momentul în care copilul ajuge la școală este foarte important deoarece acesta are două medii 
primordiale care îl ajută sau nu în conturarea personalitații sale. Rolul profesorului este de a șlefui ce a 
asimilat copilul în primii ani de viață, de a umple anumite goluri și de a-l ajuta să treacă peste anumite 
praguri intructiv-educative, emoționale, comportamentale. Școala are menirea de a continua formarea 
copilul si de a ajunge la o finalitate: aceea de a fi format un OM.  
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EDUCATIA PRIMITA IN FAMILIE 

 

ZAMFIR GINA MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” BUZĂU 
 

IN FAMILIE INVĂȚĂM: 

Salutul 

Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate saluta 

decât prin mișcarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „Bună ziua”.  

Comportamentul copilului in prezența adulților 

Un copil educat ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul 

fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul copilului in prezența altor copii 

Jocurile copiilor sunt experienţe care aduc plăcere, relaxare şi voie bună, îl pregătesc pe copil pentru 

rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil căruia i 

se explica unele reguli îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor 

specifice vârstei lui.  

Înțelegerea și respectarea unor norme sociale 

Prin imitaţia adulților și exersare, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce 

„nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii 

în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, 

„mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem 

zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Bunele maniere la masă 

O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care 

serveşte masa.  

Recunoașterea greșelilor  

 „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să 

o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 

exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  
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 EDUCATIA IN FAMILIE- CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

 ZAMFIR LAURA 
 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ORBEASCA 

 
Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educational. Fie ca este vorba 

despre viata de acasa, fie ca vorbim despre educatia de la gradinita sau scoala, copilul trebuie invatat sa 
inteleaga si sa respecte regulilele de comportament sau de interdictiile pe care i le stabilesc parintii sau 
educatorii. Fiecare parinte are o serie de reguli si incearca sa le aplice cand e vorba despre educatia copilului 
sau.  

Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 
educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele 
ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. Manierele nu se demonstrează 
doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, 
îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa 
comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează 
regulilor jocurilor specifice vârstei.  

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor.  
 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 

folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul unor ani de experienţe, cu încercări, 
eşecuri şi reuşite. Şi cred ca există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult aşteptate.  

 
Bibliografie: 
https://www. desprecopii. com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentiale-

pentru-succesul-viitorului-copilului. htm 
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EDUCATIA IN FAMILIE – ″CEI SAPTE ANI DE ACASA!″  
 

PROF. INV. PRIMAR: ZAMFIR OANA-RAMONA 
SCOALA GIMNAZIALA PLOSCA, TELEORMAN 

 
 In existenta sa, omul este supus unor transformari cantitative si calitative, reunite sub termenul de 

dezvoltare umana. Acest proces este biopsihosocial si are loc in prezenta si sub influenta a trei mari grupe 
de factori determinanti: ereditatea, mediul si educatia, factori ce se afla intr-o relatie de interdependenta si 
care, in proportii diferite, pun in valoare anumite aspecte ale personalitaii.  

 Prin urmare, dezvoltarea psihica reprezinta rezultatul dat de factorii interni si externi, dintre care 
educatia detine rolul conducator. Prin aceasta, ca factor determinant al formarii si dezvoltarii personalitatii, 
copilul asimileaza si interiorizeaza cultura si civilizatia epocii, valorile sociale, pe care le inscrie in planul 
comportamental. Individul biologic, nou-nascut, devine individ uman in cadrul relatiilor sociale pe care le 
asimileaza prin eductie. Omul nu este numai purtator, ci si creator de valori, iar educatia nu inseamna numai 
asimilare, ci si productivitate, ori creativitae spirituala. Drept veriga de legatura intre generatii, educatia 
aduce o contributie importanta in progresul societatii.  

 Educatia se realizeaza ca proces calitativ in care la un pol se afla societatea, iar la celalalt pol copilul. 
Daca individul ar fi privat de educatie in primii cinci ani de viata, umanizarea si dezvoltarea psihica ar fi 
compromise iremediabil. Incepe in prima zi de viata si se continua toata viata.  

 In actul de educare a copilului, familia a fost si este considerata ca factor prioritar, primordial, lucru 
cu care sunt de acord, deoarece in ordinea fireasca a lucrurilor, educatia incepe din familie. In familie 
copilul isi face pregatirea pentru viata. Familia contribuie la satisfacerea trebuintelor copilului inca din 
primii ani de viata, oferindu-i modele de comportament, de comunicare, contribuind pregnant la 
socializarea copilului, la dezvoltarea constiintei si a conduitelor majore. Relatiile copilului cu familia sunt 
de durata, consistente, fundamentate pe legaturi afective care au la baza caldura caminului si intelegerea. 
Tot familia are datoria de a facilita socializarea copilului si adaptarea acestuia la conditiile impuse de 
societate, fiind prima colectivitate umana caracteristica omului si absolut necesara devenirii umane.  

 Ca mediu social, familia reprezinta locul in care copilul este ingrijit, educat, educatia in familie 
precedand-o pe cea institutionala. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului, iar 
educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica, urmarindu-se concomitent 
educatia intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihica a 
copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta, rolul exemplului este foarte 
important.  

 De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre 
lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin 
comunicarea continua cu familia, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al 
dezvoltarii sale psihice. In familie copiii isi insusesc primele cunostinte, isi formeaza primele reprezentari 
si dobandesc experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este bine si ce e rau, 
ce este permis si ce este interzis.  

 Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. Deprinderile 
de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima, de fapt, atmosfera morala in care el a 
fost crescut in familie, sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care i 
l-au dat prin atitudinile si faptele lor de conduita.  

 Printre principalele forme de manifestare care compun ceea ce se intelege, in mod traditional, un 
copil ″bine crescut″ regasim: salutul, care este prima norma de conduita invatata in familie, incepand de la 
etapa in care piticul nu poate saluta decat prin fluturarea mainii si continuand, pe urma, firesc cu ″Buna 
ziua!″; comportamentul in public, prin care un copil ″bine crescut″ stie sa raspunda la intrebari si sa sustina, 
la randu-i, conversatia, isi asteapta randul fara sa intrerupa pe cel care vorbeste; comportamentul cu 
prietenii, prin care copilul isi demonstreaza manierele nu doar in preajma adultilor. Jocurile copiilor sunt 
experiente care, ii pregatesc pe cei mici pentru rolul de adult si reprezinta ocazia de a invata, exersa si testa 
comportamente corecte. Un copil ″bine crescut″ isi respecta partenerii de joaca, intelege si se conformeaza 
regulilor jocurilor specifice varstei lui; intelegerea normelor sociale, prin imitatie si suficienta practica, 

2981

 



copilul deprinzand, cu ajutorul parintilor, ceea ce ″se face″ si ceea ce ″nu se face″ in societate. O buna 
crestere implica si cunoasterea si aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii in care traim: trebuie sa ne 
asteptam randul la magazin, la medic sau la leaganul din parc, spunem ″Te rog!″, ″Multumesc!″ si ″Cu 
placere!″, nu incalcam drepturile celorlalti prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot in ora de 
liniste, respectam simbolurile, credintele si valorile noastre si ale celor de langa noi; manierele la masa, se 
demonstreaza prin folosirea eficienta a tacamurilor, respecul comesenilor si a celui/celei care serveste masa, 
ceea ce justifica buna crestere; recunoasterea greselilor, folosind expresii magice cum ar fi: ″Imi pare rau!″, 
″Te rog!″, etc. Pentru a le folosi, un copil are nevoie sa le auda si din partea adultilor din jurul lui. Astfel, 
va invata ca recunoasterea greselilor si sinceritatea exprimarii regretului nu sunt un semn de slabiciune, ci 
de respect si deminitate; tactul si toleranta, calitati pe care un copil ″bine crescut″ le invata de la parinti. 
Acesta invata ca a rade de slabiciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifica in 
primul rand pe noi. Va face diferenta, in timp, intre rasul sanatos si spiritual de gluma si rasul care jigneste, 
care deschide rani, evitandu-l pe cel din urma.  

 Bineinteles ca toate lucrurile de mai sus sunt rezultatul unor ani de experiente, cu incercari, esecuri 
si reusite, existand uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim sa-l insuflam copilului nostru. 
Insa, solutia probabil ca este, la fel ca in cazul multor aspecte legate de cresterea unui copil, perseverenta. 
Si exemplul personal, in primul rand. Iar eforturile sustinute nu vor intarzia sa dea roadele mult asteptate.  

 Cei sapte ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte 
a copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii sapte ani de viata 
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

 Ce pot invata copiii in cei sapte ani? Deprinderi de autoservire; ordine; igiena; curatenie si 
exprimarea propriilor nevoi; exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative; 
bune maniere si comportament; limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre 
partile de vorbire); modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului 
inconjurator (este certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc); consecventa in realizarea unei sarcini; concentrarea atentiei; perseverenta in 
realizarea uneri sarcini; alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  

 Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii: spiritul de 
competitie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc. Altele influenteaza 
dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi increzator in fortele proprii.  

 In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea 
ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii familiei, 
dragostea parinteasca rationala fata de ei, consecventa si unitatea cerintelor pe care le formuleaza parintii 
si ceilalti membri ai familiei fata de copii, exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile si faptele 
lor, incat devin un exemplu de urmat pentru copii.  

 Avand in vedere ca anii copilariei sunt si anii gradinitei, specificul muncii educative din gradinita 
presupune si organizarea unor activitati cu familia copiilor. Rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea 
conditiilor de viata pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie vazuta ca primul factor in 
educatia si instructia lui si un continuator al cerintelor impuse de practica educationala institutionalizata.  

 In concluzie, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioasa a tuturor capacitatilor fizice, 
mintale si afective ale copilului, trebuie sa canalizeze interesul si inclinatiile si sa-l ajute sa-si formeze 
incetul cu incetul adevarata lui personalitate, iar cei sapte ani de acasa sunt piatra de temelie a vietii viitoare 
ai viitorului adult.  

 
Bibliografie: 
1. Vrasmas Ecaterina Adina - ″Consilierea si educatia parintilor″, Editura Aramis, Bucuresti, 2002; 
2. P., Emil, R., Iucu - ″Educatia prescolara in Romania″, Editura Polirom, 2002; 
3. ″Educatia timpurie in Romania″, Step-by-step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004.  
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA 

 

PROF. ZAMFIRESCU LAVINIA 
 

 Trecând peste realitatea că nu prea există cei 7 ani de acasa, deoarece copiii sunt incluși în diverse 

forme educaționale încă de la vârste fragede, rămâne ideea de la bază a acestei expresii: normele de conduită 

se învață din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare cel 

mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conștient.  

  

Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja 

existente din familie. Responsabilitatea este aruncată pe umerii părinților, care sunt responsabili de cum va 

fi adolescentul, tânărul și adultul de mâine.  

 

 Salutul este prima normă de conduită învățată în familie. Un copil ,,bine crescut" trebuie să știe cum 

să se poarte în public, cum să reacționeze cu prietenii, rudele sau persoanele mai în vârstă. Cei 7 ani de 

acasa se observă și dupăregulile nescrise cum ar fi: statul la coadă, respectând ordinea, atunci când trebuie 

folosit cuvântul ,,te rog" și ,,mulțumesc", dar și manierele, recunoașterea greșelilor și multe altele.  

 

 În concluzie, educația primită de acasă ar trebui să fie principala preocupare a părinților în creșterea 

acestora.  
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7 ANI DE ACASA: NORME SI VALORI ESENTIALE PENTRU SUCCESUL 
VIITORULUI COPILULUI 

 
PROF. ZEGHERU ALEXANDRA 

 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, 
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este 
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.  

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte 
ani de-acasă”.  

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, 
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” 
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic 
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi 
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi 
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  
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 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.  

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.  
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

ANGELICA ZEHAN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA, COM. ICLOD, JUD. CLUJ 

 
Pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei 7 ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 

politeţe şi de principii de viaţă esenţiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei, şi 
care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială.  

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare. Uneori, 
cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă două persoane care discută, că nu este 
frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu e un semn de bună creştere când 
comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane.  

Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul nostru ce înseamnă noţiunea de respect, 
mai ales dacă îl învăţăm să folosească des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă 
scuzaţi“. Nu uitam că părinţii dau primul exemplul. Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste 
lucruri de bun-simţ i se vor părea normale şi îi vor completa personalitatea. Politeţea se învaţă treptat, 
tocmai de aceea e important explicat copilului de ce trebuie să fie respectuos: respectându-i pe alţii va fi, la 
rândul său respectat.  

Tot în primii şapte ani de viaţă,îi poţi oferi celui mic câteva pilde despre ce înseamnă recunoştinţa, 
începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile pe care le-a primit de 
ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniţă sau copiii cu care se 
joacă în parc. Îl învăţăm să fie deschis, să aibă o atitudine plăcută şi să îşi exprime recunoştinţa faţă 
persoanele care l-au ajutat într-o anumită situaţie.  

Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să 
salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte, copilul îşi va da singur seama că bunele maniere îl 
ajută pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia 
celorlalţi dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau însoţeşte părintele la un 
eveniment important. Bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari, ci sunt importante în viaţa de zi cu zi, 
în orice situaţie.  

Regulile de politeţe pe care cel mic trebuie să le stăpânească sunt legate inclusiv de mesele în familie. 
În aceste momente, trebuie explicat că nu este frumos să stea cu coatele pe masă, pentru a nu-i deranja pe 
cei de lângă el, că nu este o privelişte prea plăcută atunci când mănâncă cu gura deschisă, că nu este politicos 
să se joace cu alimentele şi să le arunce în toate direcţiile şi că nu e nevoie să bată cu tacâmurile de 
nerăbdare, oricât de foame i-ar fi în acea clipă.  

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită 
comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu 
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul 
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el,că are valoare ca om.  

Pentru mine, cei 7 ani de acasă înseamnă:  
1. Să-şi poata evalua obiectiv poziţia în raport cu o situaţie. (Trebuie să ştie ce-i place, ce-i trebuie, 

ce poate fi un pericol, ce nu vrea să facă, etc. ).  
2. Să ştie să îşi susţină părerile şi să-şi apere interesele fără a deranja pe cei din jur. (Să folosească 

un limbaj politicos, să nu se miorlăie, să nu fie obraznic, dar să exprime ceea ce simte, nu să evite să-şi 
spună părerea).  

3. Să fie atent şi implicat în ceea ce se întâmplă în jur, ca să poată evita situaţiile cu potenţial 
periculos şi, ca revers al medaliei, să poată oferi un ajutor la timp cuiva. (Începând de la salutul 
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persoanelor cunoscute, continuând cu atenţia acordată traficului, pietonilor, respectând culoarea rosie a 
semaforului, etc. ).  

4. Să ştie să piardă (şi automat, să-şi focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar şi să câştige 
cu eleganţă (fără a-l umili pe cel care a pierdut).  

Lucrurile astea se învaţă mai mult prin copierea părinţilor şi a altor educatori, mai degrabă decât din 
predici şi poveşti. Aşa că e de maximă importanţă ca părinţii să fie un exemplu pentru cei mici.  
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 PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA DE O ZI 
 

PROF. ȊNV. PREŞCOLAR: ZELCA SANDA – ADRIANA  
GRĂDINIȚA P. P. ,,LICURICI” OVIDIU, JUDEŢUL CONSTANŢA, 

 GRUPA MARE ,,VOINICEL” 
 

 
 

 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum exprimăm ceea ce simţim?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Tradiţii şi obiceiuri la români ȋn prag de sărbători” 
TEMA ACTIVITĂŢII: „Din lada bunicii” 
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 
• Activităţi de Dezvoltare Personală: 
 Jocul liber 
 Rutine: deprinderi de păstrare a igienei personale 
 Întâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineața, nepoţei!” 
 Tranziții: „ Bat din palme- Clap, clap, clap! 
 Din picioare – Trap, trap, trap!  
 Ne-nvârtim, ne răsucim /  
 Și spre centre noi pornim!” 
• Activităţi Liber Alese: 
 Artă: - ,,Covorul bunicii” – ţesut  
 Joc de rol: -„Covrigii bunicii” 
 Bibliotecă: - ,,De pe vremea bunicii.. . ” – confecţionare carte 
 Știință: - ,,Ia şi fota” – realizare ȋn pesmet, pe light box-uri 
 - „Din lada bunicii”- fişă individuală cu punere ȋn corespondenţă  
 - „Florile bunicii” – experiment – colorarea firelor de aţă; realizarea  
 florilor;  
 Tranziții: ,,Rândul iute să-l formăm, repede 
 Către ușă ne-aşezăm, repede 
 Și cuminți să așteptăm 
 Către baie noi plecăm, repede!” 
• Activităţi pe Domenii Experienţiale: ,,Ce avea bunica odată!” (Domeniul Estetic şi Creativ – 

pictură; Domeniul Psihomotric) 
• Activităţi Liber Alese 2: ,,Dansurile populare preferate ale bunicii”– prezentare moment artistic 

cu dansuri populare; 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacității de înțelegere și exprimare a propriilor emoții 

valorificând creații estetice; 
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
• Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 
• Conceptul de sine; 
• Activare şi manifestare a potenţialului creativ; 
• Relaţii, operaţii şi deducţii logice în mediul apropiat; 
• Caracteristici structurale şi funcţionale ale lumii înconjurătoare; 
• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistent ȋn activități); 
COMPORTAMENTE VIZATE: 
• Participă la activităţile de grup şi la activităţile de joc ȋn situaţii uzuale ȋn calitate de auditor 

/vorbitor; 
• Demonstrează creativitate ȋn realizarea lucrărilor artistico-plastice; 
• Integrează ajutorul primit pentru realizarea sarcinilor de lucru la care ȋntâmpină dificultăţi; 
• Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate; 
• Îsi poziţionează corpul și membrele ȋn mod corespunzător pentru a imita ceva / pe cineva sau 

pentru a executa o mişcare (a merge, a sări, a alerga, a rostogoli o minge); 
• Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei; 
• Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare; 
• Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale utilizând reguli de securitate fizică personală;  
• Demonstrează acceptare şi înţelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat; 
• Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi; 
OBIECTIVE:  
O 1 – Să schimbe impresii, opinii, păreri după utilizarea formulei de salut adecvată, momentelor zilei; 
O 2 – Să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior: lipire, asamblare ȋn vederea 

confecţionării anumitor obiecte; 
O 3 – Să modeleze aluatul prin mişcări circulare ale mâinii pentru realizarea covrigilor bunicii; 
O 4 – Să experimenteze schimbarea culorii unor fire de aţă cu ajutorul colorantului alimentar; 
O 5 – Să aplice culoarea prin diverse tehnici învățate – pată de culoare, punctul, linia pentru a realiza 

portul popular tradiţional românesc; 
O 6 – Să manifeste spirit de fair-play și colaborare ȋn realizarea sarcinilor; 
O 7 – Să execute corect săritura succesivă cu deplasare înainte, cu desprindere de pe ambele picioare 

şi aterizare pe ambele picioare; 
O 8 – Să prezinte dansuri populare din diferite zone ale ţării ȋntr-o atmosferă relaxantă, de festivitate;  
STRATEGII DIDACTICE:  
 Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, exerciţiul, observaţia, explicaţia, demonstraţia, 

expunerea, jocul, Turul Galeriei; 
 Resurse materiale: cufere, cutia cadou, şorţuleţul fetru, figurine, aluat, bonete, şorţuri, imagini, 

lipici, light box, pesmet, fire din aţă, colorant alimentar, instrumente de scris, fişe individuale de lucru, 
şabloane, acuarele, beţişoare de urechi, bureţi, postituri, fluier, Zoingo-Poingo, cercuri, mingi, scăunele, 
coş, lampioane cu mingi, lădiţe, costume tradiţionale româneşti, medalii.  

 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.  
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CEI 7 ANI DE-ACASĂ 
 

PROF. INV. PREȘC. ZEPA ADINA NICOLETA 
LICEUL ”SEVER BOCU”-GRĂDINIȚA PN 2, LIPOVA 

 
Adesea, când găsim un gest ca fiind nepotrivit în comportamentul unei persoane, recurgem la 

expresia „îi lipsesc cei şapte ani de acasă“, dar ce inseamnă de fapt această expresie ?  
Pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei 7 ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 

politeţe şi de principii de viaţă esenţiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei, şi 
care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială 

Familia este nucleul în care copilul se formează ca om. Ea are un rol decisiv în ceea ce priveşte 
viitorul social şi spiritual al copilului.  

,,Cei șapte ani de acasă” încep din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama va avea 
toată grija să-i transmită copilului sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă, acestea 
având un rol important în formarea lui, fiind climatul în care se dezvoltă. „Impresiile primite de prunc în 
timpul sarcinii în pântecul mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă şi chiar spirituală. 
Comportamentul plin de afecţiune al mamei este foarte important pentru formarea „sentimentul comuniunii 
sociale. El favorizează comunicarea, colaborarea şi actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie 
relaţiile cu mama, afecţiunea reciprocă dintre mamă şi copil. ” Direcţia spre care va merge copilul se 
trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său. Acesta se formează de la naștere până la 
adoleşcenţă, depășind astfel perioada celor 7 ani de acasă. Astfel, „când relaţiile dintre părinţi au fost 
armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă. Principala condiţie ca un copil să 
primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea 
şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care nu a primit o educaţie aleasă este 
condamnat la un eşec social şi spiritual? Se pare că aceasta depinde de puterea de autoeducare a copilului 
dar şi de persoanele cu care intră în contact. Persoanele care intră în contact cu tineri care au avut o astfel 
de educaţie în copilărie, tind să-i judece, dar soluţia este să-i ajute să se integreze, dovedind răbdare şi 
altruism. Vor primi în schimb fericirea celuilalt ca stimulent asupra propriei fericiri. Adică cel ce unge cu 
miresme pe altul, el mai întâi miroase frumos 

Ce mesaj transmitem copilului nostru? 
Cei şapte ani de acasă sunt vitali pentru copil în primul rând, pentru părinţi şi societate, în al doilea 

rând. Să facă deosebirea între bine şi rău, frumos şi urât. Trebuie să învăţăm să dăm şi să primim mai tarziu. 
Este nevoie să înţelegem că educaţia se face pentru copii şi nu pentru liniştea şi comoditatea noastră de mai 
târziu. Ne educăm copiii în primul rând pentru binele lor, pentru a le da o şansă în plus, pentru a le construi 
drumul în viaţă mai târziu.  

 
BIBLIOGRAFIE 
• Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 
• Părinţi şi copii. O abordare teologică, duhovnicească şi psihologică, Arhim. Simeon Kraiopoulos, 

Ed. Bizantină, 2005; 
• Viaţa de familie, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Ed. Cartea 
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CEI SAPTE ANI DE-ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR: ZEVRI MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1, COMANA, JUDETUL CONSTANTA 

 
 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 

petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. Cu toate acestea, părintele trebuie să-și facă timp pentru 
copilul său, căci educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să scrie, să citească și să calculeze, ci 
trebuie să învețe și cum să se comporte cu ceilalți, iar asta e răspunderea familiei. Copilul trebuie obișnuit 
de mic cu bunele maniere, cheia către succesul lui social.  

 Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va simți mai confortabil în prezența 
celorlalți decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obișnui 
cu bunele maniere este ca părinții să fie un bun model pentru el. Copilul trebuie să învețe lucrurile simple 
încă de la vârste fragede: să salute, să spună "te rog" și "mulțumesc".  

 Dar buna creştere nu trebuie să se oprească aici. Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu la masă, într-
o vizită, la o petrecere și chiar într-o discuție cu un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează 
comportamentul în societate și îl învață ce înseamnă respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect.  

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile.  

 Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.  

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.  

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

 Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii.  

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. Crescând în şi alături de familia sa, copilul 
integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi 
norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; 
disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor 
inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; 
confidenţialitate şi încredere reciprocă).  

 “Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare.  

 Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
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achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
Bibliografie: 
1. Vrăşmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002  
2. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002  
3. Golu, M., Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002 
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EDUCAȚIA IN FAMILIE 
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 

 
PROF. ZLOTA ROXANA ELENA, ŞCOALA GAGESTI 

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

dimpotrivă, una realăşi plinăde armonie. ” (Eugen Heroveanu)  
 
 Primii ani de viaţă ai unui copil sunt cei mai importanţi, în această etapă el trece prin cele mai 

semnificative transformări, atât din punct de vedere fizic cât şi psihic.  
 O caracteristcă importantă a acestei perioade o reprezintă capacitatea minţii de a “absorbi” informaţii 

care să le permită adaptarea la mediul de viaţă. Mintea unui copil reţine informaţiile din mediul său de viată 
fară a le filtra în prealabil, copiii preiau comportomente, valori, atitudini, limbaj fără pejudecăţi şi fără a 
deosebi binele de rău.  

 Mediul familial îşi pune iremediabil amprenta asupra dezvoltării copilului. În primul an de viaţă 
creierul unui copil cunoaşte o dezvoltare pe care nu o va mai atinge niciodată, de la 350g la naştere la 850g 
la împlinirea vârstei de un an. Pentru ca aceast proces să se desfăşoare corect este necesar ca mediul în care 
copilul coexista să fie unul armonios, sigur, acesta trebuie să fie într-o permanentă interacţiune cu cei din 
jur, iar comunicarea cu cel mic este esenţiala pentru dezvoltarea sa psihică.  

 De la vârsta de un an pâna la vârsta de trei ani comportamentul copilului trebuie structurat şi modelat 
prin diferite metode educaţionale, menite să asigure un echilibru emoţional. Pe măsură ce înaintează în 
vârstă, comportamentul afectiv al copilului devine din ce în ce mai complex, emoţiile devin tot mai 
profunde, apare gelozia, timiditatea faţă de persoane necunoscute, atitudinea ostilă îsi face şi ea simţită 
prezenţa, îşi dezvoltă capacitatea de a discerne binele de rău, coştentizează cand un lucru pe care îl face 
este bun sau rău.  

 Când ne referim la cei ,,şapte ani de acasă ,, ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi pâna merge la şcoala. Fundamentul unui comportament săntos al copilului îl constituie relaţia 
afectivă cu parinţii săi, "Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, 
să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de 
siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază 
psihologul Oana-Maria Udrea.  

 Realitatea din zilele noastre e diferită de cea a generaţiilor anterioare, copiii sunt incluşi în diferite 
forme de educaţie de la vârste mult mai fragede, timpul pe care aceştia îl petrec în sânul familie fiind tot 
mai mic. Este important ca parinţii să comunice foarte mult cei mici în această perioadă vitală, în vederea 
formării imaginii de sine, a stimulării acestuia să-şi exprime emoţiile, sentimentele şi trăirile, copilul trebuie 
să achiziţioneze o serie de deprinderi comportamentale, de igienă, de limbaj, de valori, de conduită morală, 
de relaţionare cu cei din jur, pe care le va folosi apoi, unele dintre ele devenind stabile pe viaţă.  

 În concluzie familia rămâne cel mai marcant factor în primii 7 ani de viată ai unui copil, ea ajută la 
construirea personalităţii copilului, îi insuflă valorile necesare în vederea integrarii acestuia în societate.  

 
Bibliografie: 
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR, ZOICAN LILIANA ELENA  
 LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

BIBLIOGRAFIE 
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Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.  
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA! 
 

ÎNVĂȚĂTOARE- ZSIDÓ JUDIT 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FÜLÖP ÁRON” FELICENI 

 
„Școala este a doua casă, dar prima școală este acasă!” 
 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece 

ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale, si 
împlinite etapele întregului său ciclu de creștere. Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația 
primită de acesta până la șapte ani, fiind determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, 
cadrul existenței biofizice al dezvoltării copilului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării 
fizice armonioase, înseamnă asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, 
activitate, joc, plimbare, masă. Dar copilul nu are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia 
reprezintă pentru copil și “școala primilor ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor 
trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană cu statut social  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

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

Dar educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală..  

Copiii trebuie să fie susținuți atât în perioada preșcolară, cât și în perioada de vârstă școlară. Aceștia 
ar putea să facă împreună activități educaționale, să aibă diferite sarcini și îndatoriri care să- i 
responsabilizeze. Nu este corect să comparăm copiii cu prietenii și colegii lor. Singura comparație poate fi 
făcută pentru a verifica dacă totul este în regulă cu dezvoltarea copilului. De asemenea, copilul nu trebuie 
să fie conștient de această comparație. Fiecare copil are interese și personalitate diferite.  

Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special 
până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. Ce pot învăța copiii în cei șase-
șapte ani? - deprinderi de autoservire; - ordine; - igienă; - curățenie și exprimarea propriilor nevoi; - 
exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative; - bune maniere și comportament în 
diverse situații; - limbaj corect transmis; - modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse 
provocări ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește 
cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, etc); - consecvența în realizarea unei sarcini; - concentrarea 
atenției; - perseverența în realizarea unei sarcini; - alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să 
facă ceva. Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții: - spiritul 
de competiție; - altruismul; - cooperarea; - atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. Părinții trebuie să 
înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională.  

Salutul este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate 
saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. Un copil „bine crescut” ştie 
să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care 
vorbeşte. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei 
mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un 
copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice 
vârstei lui. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei 
care serveşte masa. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil 
are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi 
sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. Un copil „bine 
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crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic a cuiva ne descalifică în primul rând pe 
noi. Va face diferenţa mai târziu între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide 
răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. A cere scuze este tot o deprindere de politețe. De mic, copilul trebuie să 
fie învățat să-și ceară scuze, atunci când, fără voia lui, a greșit sau când este dojenit pentru o faptă urâtă: 
"Scuzați-mă, vă rog,că am.. . "sau.. . "Te rog să mă scuzi că te-am lovit!". Expresia “Cei şapte ani de-acasă” 
defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte 
ani de viaţă.. Copilul este pregătit să primească informaţii.  

De aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.  
. 

2997

 



 CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR VITAN VERONICA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA PATROAIA-VALE 

 COMUNA CRANGURILE, JUD. DAMBOVIȚA 
 
 Când spunem că o persoană are cei șapte ani de acasă, spunem că are educație care pornește, în 

primul rând, din mijlocul familiei în care își petrece primii ani și continuă pe tot parcursul vieții atât față de 
persoanele cu care intră în contact zi de zi, dar mai ales, față de membrii familiei.  

 Primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate 
ale copilului (nevoia de a fi luat în brațe, nevoia de a explora lumea înconjurătoare, mai târziu nevoia de 
autonomie în condiții de siguranță, chiar și banalul joc). Este indicat să indentificăm acele nevoi şi să le 
satisfacem căci prin neglijarea acestui aspect apare frustrarea atât pentru mamă, cât și pentru copil. Acestea 
constituie baza unei bune relaţii ulterioare între mamă și copilul său.  

 Încet, încet se dezvoltă și limbajul, fiind foarte important să se discute în permanență cu el și să i se 
citească povești. Este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, 
şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. După vârsta de un an 
apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. Copilul este egocentric şi 
ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru părinţi este să încerce să 
controleze această criză. După ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă în „simptomele” 
unui copil răsfăţat, pe termen lung, așa că, părinții trebuie să fie foarte atenți pentru a nu depăși acea graniță 
dintre normalitate și răsfăț. Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, 
copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. 
Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea și trebuie lăsat să se exprime liber chiar dacă asta înseamnă o nouă 
sursă de stres pentru părinți. Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin 
repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel 
mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care 
nu întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate.  

 Acum sau chiar mai devreme, copilul învață, la început prin imitație, primele reguli de politețe și 
formule de adresare, învățând de mic să se adreseze într-un anumit fel, mai târziu fiind foarte greu să se 
schimbe. Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, 
un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de 
politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, 
un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea 
de relaţionare socială.  

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important 
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă, căci părintele este primul model pe care copilul îl are în viață și el este dator să-i insufle 
primii lăstari ai unei educații de calitate. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce 
nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. 
Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună 
mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie 
să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  
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 După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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EDUCAȚIA LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 
 

PROF. PENTRU INV. PREȘCOLAR VÎLCEANU MARIA COSMINA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA VAGIULEȘTI, JUD. GORJ 

 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, 
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa 
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 
în care cei care intră în contact cu copilul îl influențează.  

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.  

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  
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FAMILIA - FACTOR DETERMINANT IN EDUCATIA COPILULUI 
 

 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: ZUBASCU IOANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR -BAIA MARE 

 
 Familia constituie primul mediu organizat în care este angajat copilul încă de la naştere şi are cea 

mai îndelungată influenţă asupra sa. Aici, el îşi trăieşte primii ani, află informaţii esenţiale, își însuşeşte 
valorile, începe să descopere lumea şi pe sine, acumulează modele de comportament, care îi determină 
ulterior personalitatea. 

 În cadrul familiei , copilul îşi însuşeşte limbajul , iar corectitudinea exprimării acestuia depinde de 
munca depusă de părinţi în această direcţie. Ca prim factor educativ, familia încearcă să-i ofere copilului, 
informaţii despre plante, animale, obiecte şi diferite fenomene. O dată cu intrarea copilului în şcoală, 
funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci se amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Copilul obţine 
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care se implică familia în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să 
asigure copilului cele necesare studiului, condiţii optime, liniştea pentru a se putea concentra în procesul 
învăţării.  

 Cel mai important rol în evoluţia morală a copilului îl au exemplele bune care pleacă inevitabil din 
familie. Familia, nucleu de bază al societăţii noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizică şi morală a 
copilului. De familie depinde maturizarea psihică a copilului, dezvoltarea lui, etc. De felul în care părinţii 
vor educa copilul în sensul unei morale riguroase dar suple şi de felul în care vor ştii să dirijeze viaţa 
afectivă a copilului, va depinde formarea personalităţii acestuia. De la familie copilul învaţă să iubească 
munca, ţara şi libertatea şi să respecte legile ţării. 

Familia - acest prim mediu de viaţă al copilului - exercită o influenţă considerabilă asupra dezvoltării 
lui. Ambianţa umană în care se naşte şi creşte copilul are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării sale. 
Istoria fiecărei familii, cu problemele ei specifice, care-i conferă o notă proprie în raport cu toate celelalte, 
contribuie definitiv la conturarea profilului personalităţii copilului. 

Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează dezvoltarea omului, punându-şi 
amprenta pe întreaga sa personalitate. La ceea ce copilul primeşte din familie, se adaugă ceea ce îi dă şcoala, 
strada, televizorul, grupul de joacă, calculatorul etc. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta prin modele de 
conduită oferite de membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în cadrul familiei. Este 
recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin 
conştientizate, determină în mare masură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale 
copiilor, comportamentul lor social şi moral. 

Copiii trebuie educaţi în aşa fel încât să realizeze că libertatea individuală nu se poate realiza decât în 
cadrul libertăţii colective, generale, că munca şi respectul faţă de ceilalţi constituie o obligaţie fundamentală 
a fiecărui cetăţean. 

 Familia are un rol primordial în transformarea copilului în adult, în primul rând pentru că acţiunea 
acesteia se face de timpuriu, când copilul e mic şi se poate modela mai uşor şi în al doilea rând pentru că 
universul copilului este focalizat pe membrii familiei, pe cei cu care stă cel mai mult şi de la care învaţă, ei 
fiind mult timp singurii oameni cu care interacţionează cel mai mult.  

 Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi 
fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de 
sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. 
Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze 
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertăţii, schimbările 
fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului.  

 Familia ocupă locul central în viaţa unui copil, aici el îşi trăieşte primii ani, află informaţiile iniţiale, 
însuşeşte valorile, începe să descopere lumea şi pe sine, acumulează şi simulează modele de comportament, 
care îi determină ulterior personalitatea. 

 Familia a fost, este şi trebuie să rămână un factor important în educaţia copilului, dar în contextul 
actual, la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, 
familia are o misiune dintre cele mai dificile. Tocmai de aceea ea are nevoie de sprijin şi susţinere pentru a 
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rezolva problemele provocate de creşterea generaţiilor de azi. Numai printr-o colaborare strânsă susţinută 
şi fluenţă, familia şi şcoala pot pune în aplicare procesul de educare a fiinţei umane în devenire. Esenţial 
este ca cei doi factori să-şi dirijeze acţiunile spre un scop comun, să-şi concentreze şi să-şi focalizeze 
influenţele spre acelaşi deziderat: formarea tipului de personalitate solicitat de imperativele lumii moderne. 

 Fiecare familie îşi formează propriul stil educativ, care presupune unitatea stilurilor parentale 
personale ale ambilor părinţi. Unul dintre cele mai eficiente mijloace în educaţia copilului este modelul sau 
exemplul. Este esenţial ca acesta să fie unul pozitiv şi utilizat cu pricepere. Importanţa exemplului pozitiv 
în procesul de educaţie se bazează pe tendinţa înnăscută a copilului de a imita. Din fragedă copilărie el 
imită persoanele care îi sunt mai apropiate (părinţii, bunicii,etc.).  

 Indiferent de vârstă, este foarte important ca părinţii să-i ofere copilului modele pozitive, demne de 
urmat. E necesar ca ei să cunoască şi să direcţioneze domeniul de interese ale copilului, să-i supravegheze 
lecturile, să-i propună opere literare, să practice lecturile în familie, vizionarea filmelor,spectacolelor cu 
personaje valoroase, cu exemple pozitive de comportament. 

 Astfel, treptat, selectând din modelele tip oferite ceea ce este mai valoros, respingând ceea ce nu 
corespunde propriilor criterii valorice, copilul va fi ajutat să acumuleze experienţă de viaţă, să-şi dezvolte 
spiritul critic, să-şi creeze un model „sintetic”, care va cuprinde tot ceea ce a găsit valoros în modelele 
oferite. 

 Modele de conduită oferite de părinţi, calitatea afectivă a căminului familial creează condiţii 
favorabile pentru formarea şi afirmarea unei personalităţi, apte a se integra eficient în societate, respectând 
normele şi legile acesteia. 

 În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În 
realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. 
Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în 
comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor 
din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 

  
 
Bibliografie: 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA COPILULUI 
 

 PROF ZUZA CAMELIA 
  

 Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca 
intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte 
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau 
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze. 

 Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească 
lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa. 

 Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele,să le facem rău. 
Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă 
devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici 
tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între 
colegi.Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu 
lipsiţi de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări 
de dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de 
asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune. 

 Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea severi, 
când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie 
prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul protector, 
gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte. 

 Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici, aceştia 
din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi, 
nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând 
înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii. 

 Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare 
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă din 
punct de vedere social. 

 În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de poftă de mâncare, 
sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar 
mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi). 

 Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, între copilul din prima 
căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria anterioară a celor doi parteneri. Dacă 
nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu încearcă să şi-i apropie, să-i privească apropiat, aceştia 
devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau încăpăţânaţi, neascultători, ambele forme de reacţie determinând 
scăderea randamentului şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură. 

 Psihicul copilului este sensibil faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai 
mici schimbări de afecţiune faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri. 

 Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului 
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea 
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, 
astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt 
neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit, 
vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul care a 
greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta sufleteşte 
de noi. 

 Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, dar să 
nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să nu exagerăm 
răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică.Vom obţine în acest fel modificarea în 
rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi. 

 “Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija 
şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic 
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şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se 
preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să 
rămână modele vii, exemple demne de urmat. 

 O mare importanţă are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor, pentru buna educare 
şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă. 

 Să avem grijă să nu rezolvăm noi, părinţii, temele copilului, ci doar să-l ajutăm, să-l îndrumăm prin 
explicaţii cât mai corecte şi clare. Părinţii care rezolvă singuri problemele, desenează sau scriu, care practic 
îl înlocuiesc în muncă fac o mare greşeală: copilul rămâne dependent, nu se obişnuieşte să judece şi să 
lucreze singur, devine comod, răsfăţat şi, cu vârsta, va deveni leneş. 

 Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi prin urmărirea cu 
atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-
l feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în 
conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii acestuia. 

  
Bibliografie 
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COPILUL ,,BINE CRESCUT” (CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ) 
 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE POPOVICI” LOZNA 
 PROF. ÎNV. PRIMAR ZVÎNCĂ LENUȚA 

 
 ,,Cei 7 ani de acasă reprezintă pașaportul care te însoțește oriunde mergi în viață!” 
 Psihologii spun că educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, definește în 

bună măsură viitorul adult. 
 Încă de la naștere, fiecare etapă din viața copilului își va pune amprenta asupra dezvoltării sale 

motrice, afective și intelectuale. Există factori care pot influența această dezvoltare, iar o parte din acești 
factori țin strict de familie și de felul cum se raportează membrii acesteia la lumea din jur. 

 Bebeluș fiind, copilul își dorește permanent să fie luat în brațe, să exploreze tot ceea ce îl înconjoară. 
 Mai târziu, când copilul poate umbla, trebuie să fie lăsat să exploreze pentru a-i satisface curiozitatea 

și nu să i-o înăbușim. 
 După vârsta de un an, apar și crizele de personalitate, care se manifestă, cel mai ades, în locurile 

publice. În momentul ,,crizei” părinții trebuie să controleze această ieșire a copilului. Dacă aceste ,,ieșiri” 
nu sunt controlate, copilul se va transforma într-un răsfățat. 

 Tot în perioada 1-3 ani, copilul își dezvoltă dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă că acesta va scrie 
și va desena pereții casei. 

 După vârsta de 5 ani, copiii vor repeta unele ritualuri (trezire, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat, 
ș.a.). Acum se formează obiceiurile dezirabile. 

 De pe la 3-4 ani, copiii învață reguli de politețe. La început prin imitație, apoi devenind obiceiuri 
bine statuate. Dacă membrii familiei vor vorbi frumos, vor fi politicoși, vor fi respectuoși, va învăța și el că 
așa este normal, va fi și el respectuos cu ceilalți, va vorbi calm. Tot acum se vor învăța formulele de 
adresare. Dacă atunci când este mic va folosi pentru toată lumea apelativul ,,tu” va fi foarte greu să-și 
schimbe mai târziu formula de adresare pentru alți adulți (exemplu pentru profesori). 

 Până la 6-7 ani, un copil ar trebui să aibă dezvoltate în principal prin educația primită ,,acasă” un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să mănânce, să fie ordonat), un nivel rezonabil 
de politețe, care a fost învățată prin regulile impuse de familie, un limbaj care să-i permită să comunice 
eficient, capacitatea de relaționare socială, un grad de dezvoltare emoțională care să-i permită controlarea 
fricilor și emoțiilor. 

 Dacă vom conchide, printre principalele ingrediente care compun sintagma ,,un copil bine crescut” 
regăsim: 

- SALUTUL – este prima normă de conduită învățată de copil începând de la etapa fluturării 
mânuței, pentru că nu poate vorbi și până la firescul ,,Bună ziua!” 

- COMPORTAMENTUL ÎN PUBLIC – Un copil ,,bine crescut” răspunde la întrebări și susține o 
conversație, își așteaptă rândul fără să-l întrerupă pe cel care vorbește. 

- COMPORTAMENTUL CU PRIETENII – Jocurile cu copiii le aduc copiilor destindere și voie 
bună, dar sunt și experiențe care îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Jocurile sunt o ocazie de a 
învăța, exersa și testa comportamente corecte. Copiii ,,bine crescuți” își respectă partenerii de joacă, înțeleg 
și se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

- ÎNȚELEGEREA NORMELOR SOCIALE – Copilul deprinde, cu ajutorul părinților, ceea ce ,,se 
face” și ceea ce ,,nu se face” în societate. O bună creștere implică cunoașterea și aplicarea unor reguli 
nescrise ale lumii în care trăiesc. Trebuie să învețe să spună ,,te rog”, ,,mulțumesc”, ,,cu plăcere”, nu trebuie 
să încalce drepturile celorlalți clamând drepturile lor, să respecte valorile, credințele, simbolurile lor și a 
celor de lângă ei. 

- MANIERELE LA MASĂ – O bună creștere presupune să știm să folosim tacâmurile, să ne 
respectăm comesenii și pe cel care servește masa. 

- RECUNOAȘTEREA GREȘELILOR – Dacă adulții din jurul copilului vor folosi expresiile ,,îmi 
pare rău” și ,,te rog” aceștia le vor folosi și ei. Copiii vor învăța că recunoașterea greșelilor și exprimarea 
sinceră a regretului nu sunt semne de slăbiciune, ci de respect și demnitate. 

3006

 



- TACT ȘI TOLERANȚĂ – Tot de la părinți, un copil ,,bine crescut”, va învăța să nu râdă de 
slăbiciunea, defectul fizic sau dizabilitatea cuiva pentru că acest lucru îl descalifică pe el și nu pe cel în 
dificultate. Va face diferența între râsul sănătos și cel care jignește, evitându-l pe cel din urmă. 

 Oricât s-ar strădui unii părinți să le insufle copiilor lor comportamente dezirabile, uneori, li se pare 
că totul e în zadar și că toate lecțiile pe care s-au străduit să le predea copilului lor au trecut pe lângă el fără 
să lase urme semnificative. Soluția este, ca în cazul multor aspecte legate de creșterea unui copil, 
perseverența și exemplul personal. 

 Deci, părinții trebuie să fie un exemplu pentru cei mici pentru că lucrurile acestea se învață prin 
copierea părinților și a altor educatori, mai degrabă decât din predici și povestiri. 

 Este important ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că dacă în mica lor copilărie e mereu 
cineva care să ia decizii pentru el, copilul va tinde spre una din cele două extreme: ori va încerca totul, ca 
să-și afirme independența, ori va evita totul, dintr-un exces de prudență. Pe când, dacă e obișnuit de mic să 
înfrunte niște situații și să facă niște alegeri îi va fi mult mai ușor să ia hotărâri în ceea ce-l privește. 

 De asemenea, felul în care i se vorbește și felul în care este ascultat, îl va învăța cum să facă și el, la 
rândul lui, asta, de o manieră pe cât posibil politicoasă. 

 În concluzie, așa cum ne creștem și ne educăm copiii, așa vor trăi și se vor manifesta pe viitor. Copiii 
cresc și se formează pentru viață într-un univers pe care-l creează părinții. 
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 COMUNICAREA IN FAMILIE -BAZA A INTEGRARII SCOLARE 

 

 PROF. ELENA ZUBASCU 

 SCOALA GIMNAZIALA ,,LIVIU REBREANU”  

 DRAGOMIRESTI-MARAMURES 
 

 Intrarea copilului in mediul scolar reprezinta un pas important in privinta dobandirii 

independenteifata de familie. El intra in noi interactiuni aducand cu sine un bagaj de deprinderi 

svaloriiintoleranta,etc. Unele au valente pozitive, altele sunt negative, in functie de conditiile existente in 

spatiul familial, spatiul primordial al formarii copilului.  

 In viata scolara, copilul trebuie sa piarda dependenta fata de parinti, deoarece autonomia devine o 

necesitate ,in activitatea de integrare in mediul nou.Aceasta desprindere de parinti se produce treptat si este 

un proces de durata.Pasi in acest sens se mai fac inca in adolescenta, desi simtul individualitatii nu este inca 

suficient dezvoltat, iar imaginea de sine este in mare masura dependenta de cei din jur. 

 Sa nu intelegem insa aceasta autonomie ca fiind o desprindere totala de valorile dobandite in familie. 

Pana la urma, familia si scoala au obiective comune in privinta dezvoltarii personalitatii copilului. Sistemul 

instructiv-educativ trebuie sa asiguresuport elevului in progresul de la stadiul de control extern, de 

dependenta la stadiul invatarii autonome si autoinstruirii. 

 Parintele este partener in actul educational,lucru care nu este mereu bine inteles. Exista familii care 

considera ca educatia si instruirea trebuie lasate doar in seama scolii .Parintele trebuie sa faca,cel putin 

partial, in mediul familial,ceea ce face educatorul in mediul scolar: 

-sa incurajeze initiativele copilului; 

-sa evite critica sau umilirea atunci cand copilul nu obtine rezultatul dorit sau nu atinge obiectivul 

stabilit ca sarcina; 

-sa construiasca contexte in care copilul sa-si puna in lumina abilitatile, independenta si 

responsabilitatea; 

-sa recunoasca si sa aprecieze realizarile si progresul copilului. 

 Asadar, evolutia personalitatii copilului este un proces indelungat care incepe in familie. 

Comunicarea parinte-copil nu se realizeaza mereu in cele mai bune conditii, asa cum nici in contextul 

activitatii scolare nu se comunica mereu la standardele necesare, conform postulatelor comunicarii 

interpersonale eficiente. Aceste postulate presupun o serie de reguli in relatia dintre partenerii actului de 

comunicare: 

a) Tranzactionarea relatiei de comunicare reda efortul partenerilor de a conserva efectele pozitive ale 

interactiunii si de a evita manifestarile cu efect negativ. 
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b) Cand doua persoane nu pot ajunge la un acord discutand asupra unei chestiuni de interes comun, 

riscand sa degenereze intr-un conflict, se pune problema medierii relatiei de comunicare. Daca niciunul 

dintre parteneri nu e dispus sa cedeze,un al treilea poate dobandi statutul de mediator, un mediator care nu 

partineste pe nimeni,nu face reprosuri, nu judeca ci trateaza situatia cu detasare, acorda sprijin pentru 

gasirea unei solutii, se face ascultat, este discret si inspira incredere. 

c) Manifestarile copiilor nu sunt identice la actiunea aceluiasi stimul, ci se manifesta intr-o maniera 

greu de anticipat. Partenerii comunicarii trebuie sa accepte ca, pentru a salva situatia,fiecare trebuie sa 

renunte la un moment dat la ceva. 

d) Relatiile de comunicare se degradeaza cu usurinta, de aceea trebuie sa existe permanent efortul de 

a reconstrui,de areactiva legaturile semnificative intre parteneri. 

 Copilul simte nevoia de afectiune, avand mereu trebuinta unei deschideri afective din partea celor 

din jur, vrea sa fie remarcat, apreciat,sa obtina de la ceilalti recunoasterea propriei valori. 

 Succesul sau insuccesul scolar este frecvent cauzat si de felul in care se construieste relatia de 

comunicare intre parinti si copil. In afara de factorii biologici, psihologici si pedagogici,un loc important il 

ocupa factorii socioculturali, care tin de familie si de comunitate. Nivelul de asteptari si sprijin al familiei, 

gradul de organizare sau dezorganizare a acesteia, neglijarea sau abuzul asupra copilului,evolutia 

conflictelor intra si extrafamiliale sunt factori perturbatori ai succesului scolar.Cand mai multi factori de 

acest tip actioneaza asupra copilului, se poate ajunge la forme grave de esec scolar.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: ZUGRAVU MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA ȘTEFAN CEL MARE 

 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces complex al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria 
experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai 
multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară 
a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o 
necesitate. 

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoaştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile, aptitudinile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte şi se dezvoltă ca persoană. De aceea, este foarte important respectul pentru 
moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca formatori ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă, constructivă a 
comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor 
şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia din prima zi de viaţă a copilului. 
Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare etapă de 
dezvoltare din viaţa copilului. Completarea lipsurilor educative ale copiilor manifestate în primii ani de 
viaţă este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să 
facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. 
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Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi , sunt şi copii 
care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin comportamentul lor nepotrivit sau prin 
neputinţa lor de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul 
unor greşeli educative din primii ani de viaţă a acestor copii. Copilul nu are doar trebuinţe de ordin material, 
ci are nevoie de un climat familial în care dragostea primează. Atunci când părintele manifestă o dragoste 
exagerată faţă de copilul său, acesta are impresia că totul i se cuvine de drept, devine egoist şi uneori chiar 
lipsit de respect faţă de cei din jurul său. Nu trebuie să găsim justificări pentru comportamentul neadecvat 
al copilului nostru, ci trebuie să îl facem să conştientizeze că a greşit şi să îi explicăm cum trebuie să 
procedeze corect.  

Copilul este de cele mai multe ori oglinda părinţilor, a dascălilor, dar şi a societăţii în care trăim. În 
ea se reflectă urmările acţiunilor noastre, slăbiciunile dar şi reuşitele. Orice vorbă supusă poate avea un 
impact covârşitor asupra formării personalităţii elevului. 

 Educaţia primită în prezent diferă de cea de acum 30 de ani. Valorile s-au schimbat. Dacă înainte 
se punea preţ pe un comportament politicos, cum trebuie să bei sau să mănânci, acum sunt valorizate 
vigilenţa, asumarea responsabilităţilor şi iniţiativele.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumulate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii.. 

 Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ EDIȚIA 2020” 
EDUCAȚIA IN FAMILIE – PRIMII ȘAPTE ANI PETRECUȚI IN FAMILIE 

 
NUMELE: MAJOR HAJNALKA,  

PROFESOARĂ DE EDUCAȚIE PLASTICĂ, PSIHOLOG ȘCOLAR. 2O2O. 
 
Primii 7 ani au o importanță deosebită din privința dezvoltării copilului. În această perioadă copilul 

posedă o sensibilitate deosebită pentru a forma la el anumite aptitudini, trăsături. Până la vârsta școlară 
trebuie să ajungă la o maturitate bine definită, ca să aibă rezultate bune în cursul studiului. Succesul în 
rezultatele școlare însă, după cercetări în acest domeniu, nu totdeauna umblă mână în mână cu faptul, ca să 
fie un adult fericit, echilibrat, însă nivelul de școlarizarea fără doar și poate este o componentă importantă 
a descurcării la locul de muncă, și chiar după noi cercetări și o component a sănătății fizice. 

Aptitudini, capacități: Aptitudinile însușite devin utile în toată viața ulterioară a copilului. Îl ajută, 
ca să se desăvârșească în funcția, rolul sau meseria lui, să fie mulțumit și ca părinte să transmită cele învățate 
propriului său copil. Părinții sunt responsabili de rezultatele la învățătură ale copiilor lor, chiar dacă sunt 
preocupați de propriile lor griji, tensiunile lor sufletești. Dacă între cei doi părinți respectul, iubirea, 
respectful față de munca celuilalt/celeilalte sunt reciproce, într-un cuvânt stau la același nivel, inspiră aerul 
aceleiași încăperi, atunci copilul vede acest model și tinde și el spre acest lucru. Dezvoltarea copilului este 
cea mai intensivă de la naștere și până la maturitatea pentru școală. În familie se întâlnește (sau nu) pentru 
prima dată cu acele concepte, sentimente, care îl ajută ulterior în comportarea corectă, în atitudine, în 
socializare. 

Modele și capacități formate, însușite, experimentate în familie.  
- Iubirea, empatia 
- Întroducerea programului zilei și a regulilor 
- Formarea obiceiurilor sănătoase 
- Dezvoltarea capacităților parțiale: motorica fină, orientarea în spațiu, recunoașterea formei-

fundalului, mișcări mari, mișcări mici, imaginea corectă a corpului, formarea imaginii de sine etc. 
- Stimularea creativității 
- Siguranța sentimentală 
- Joaca în comunitate 
Etapele care nu au avut loc în dezvoltarea mișcării copilului, ulterior pot duce la greutăți la învățătură, 

de integrare, de aceea este foarte importantă mișcarea, joaca.  
La ce este bună joaca? Joaca se poate considera oricum folositoare, deoarece are rol în învățare, în 

dezvoltarea personalității, ajută în acomodarea cu mediul, captarea energiilor, în prelucrarea traumelor 
sufletești de asemenea este folositor. 

Platon a zis: “Poți afla mai mult despre alții pe parcursul unei ore de joc, decât în timpul unui an 
de discuție.” Enunțul este fondat și astăzi, deoarece joaca mișcă instincte străveci, scoate la iveală resursele 
ascunse ale imaginației, sentimentale și de fantezie ale omului. 

După Piaget joacastă la hotarul a două lumi. Una este lumea imaginației, aceasta o caracterizează 
joaca copilului, cealaltă lume este cea reală, a adulților. Sarcina copilului este tocmai de a găsi o punte între 
cele două capete pe parcursul creșterii și maturizării lui. 

Joaca cauzează bucurie, înseamnă libertate, un fel de adăpost sigur în lumea de haos. Importanța 
jocului constă și în faptul, că prin el ne simțim mai superiori față de spațiu, timp, nevoi, așteptări. Valoarea 
indispensabilă a jocului se ascunde în încredere, disimulitate, dezghețare, și naturalețe. 

Exerciti de terapie prin artă: Desenarea autoportretului: Elevii desenează o față (ce pot), apoi 
scriu lucruri gândite, văzute, simțite, spuse pentru fiecare ”parte”. 

- Pentru frunte: scrie trei lucruri frumoase, ceea ce ai gândit 
- Pentru ochi: scrie trei lucruri frumoase, ceeace ai văzut 
- Pentru nas:scrie trei lucruri frumoase, ceeace ai simțit 
- Pentru gură: scrie trei lucruri frumoase, ceea ce ai spus 
Este un exercițiu jucăuș pentru observarea și dezvoltarea autoevaluării, încrederii în sine, observarea 

mediului personal înconjurător. 
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Copilul în familie învață (sau nu învață) regulile de bază sociale: primirea celuilalt, respectul, la 
nevoie ajutorul, solicitarea ajutorului, sinceritatea, onoarea, încrederea reciprocă, de comunitate, bucurii, 
simțul apartenenței la familie, siguranța. 
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 FORMAREA PERSONALITATII ELEVILOR IN FAMILIE 
 

 BUJOREAN MARIA RAMONA 
 SCOLA GIMN. ”SORIN LEIA’TOMESTI 

  
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", 
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii "Grigore Alexandrescu". 

Dragostea părinţilor 
 Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. 
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba 
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai 
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, 
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o 
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. 
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi 
semnificaţia pedepsei. 

 Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, 
să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii 
în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în 
public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi.  
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 RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 
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 EDUCAŢIA COPIILOR ÎN FAMILIE 
 

 PROF. CORÎCI MARIA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI 

 
 In educarea ,,puiului de om”, părintii , educatorii, şcoala şi societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educaţie şi instrucţie. 
 Printre problemele importante ale învăţământului în aceasta etapa de schimbare şi modernizare 

rapidă se găseşte ţi cea vizând parteneriatul cu alţi factori educaţionali, între care familia ocupa un loc 
privilegiat. Familia, prima şcoală a vieţii este cea care oferă copiilor primele cunoştinte, primele deprinderi 
dar şi primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-
familial. 

 Ca prima verigă a sistemului educativ familia are responsabilităţi clare si diverse. 
Intrebarea care se pune este ,dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilitatilor 

educative, daca este pregatită să activeze constant ca un factor educativ. 
 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse să-şi îndeplinească consecvent 

responsabilitatile educative faţă de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizând rolul de 
factor educativ. Alte familii, deşi doresc să asigure educaţia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregătirea 
psihopedagogica, experienţă. 

 Factorii care influentează azi mediul educativ sunt:noua concepţie care se cristalizează asupra 
educaţiei ca serviciul social şi extinderea mass-media(T.V). Părinţii trebuie să-şi întărească fundamentarea 
relaţiilor pe baza dragostei lor faţă de proprii copii şi pe dorinta lor ca acestia să aibă performante şi succes 
în viaţă. Aceasta nu se poate realiza daca părinţii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educaţia 
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educaţia copiilor trebuie să existe între 
părinţi întelegere şi acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte. 

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om. 

 Raporturile dintre părinţi şi copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii 
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor. 

 Voi enumera câteva din posibile atitudini şi comportamente ale părinţilor şi implicatiile lor în 
formarea profilului moral al copilului. 

*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar 
intampla in cazul in care părinţii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 
si efectiv de parinti şi îşi cautşîntelegerea şi afectivitatea în altă parte. Aşa se nasc,,găştile “ şi ,,bandele” 
de minori. Mai grava este situatia când părinţii sunt împărţiţi în ,,tabere”: unul sever şi unul indulgent. 
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personaliate pe care nu şi le doreşte niciun 
părinte pentru copilul său. 

*,,Familia permisivă” stă la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va 
fi neajutorat , un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce 
părinţii, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează şi se încadrează cu mari dificultăţi în colectivele de 
şcoală sau mai târziu la locul de muncă. 

*,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereuşită şi sancţiune. Profesorul trebuie să intervină, după ce cunoaăte situaţia reală, prin vizite la 
domiciliu, discţii cu părinţii (în particular, nu în şedinţe) sugerându-le cu discrete, tact şi calm în ce mod şi 
sub ce forma se poate atenua şi echilibra severitatea.Profesorul trebuie să fie postura sfătuitorului şi nu a 
judecătorului. 

*,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întarzia sau împedica 
maturizarea sociala a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înşişi. 
Profesorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranţa de sine în sensul obţinerii unor rezultate bune la 
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învăţătura, capacitatea de decizie, spiritul de independenţă. Punerea ferma în gardă a părinţilor în legătură 
cu pericolul evoluţiei nefavorabile a copiilor este posibilă şi necesară. 

 Părinţii trebuie să înţeleagă bine relatia dintre faptă şi măsura ei educaţională. In climatul educaţional 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea şi blândeţea, afectivitatea şi sobrietatea, larghetea şi 
strictetea ) toate însă cu măsura şi la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum şi ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul” 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Colecţia revistelor,,Tribuna” 
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SIMPOZION NATIONAL: 
„CEI SAPTE ANI DE ACASA!”’ 

 
PROF. CRISTINA-ELENA VELESCU 

 
 Copilul, imediat după naştere, începe să crească şi să progreseze. Modificările corporale cantitative 

realizate de creştere nu pot fi considerate ca un progres real decât în cazul în care această creştere se asociază 
cu transformarea treptată a calităţilor psihice ale copilului prin îmbunătăţirea lor. Între creşterea corporală 
şi dezvoltarea psihică trebuie să existe o armonie perfectă. Perturbările în evoluţie conduc la situaţii 
deficitare dintre cele mai variate, unele din ele lăsând amprente pe toată viaţa. Nu se poate vorbi de un copil 
în perioada preşcolară că nu are bune maniere. Se spune de unii oameni că sunt lipsiţi de “cei şapte ani de 
acasă”. În cazurile acestea este vorba de o lipsă a modificărilor calitative psihice care trebuiau să urmeze 
armonios modificările cantitative ale creşterii. Dar forma şi fondul calitativ nu se stabilesc definitiv şi 
irevocabil doar în primii şapte ani de viaţă. În tot timpul copilăriei şi adolescenţei educaţia poate modifica 
trăsăturile negative ale copilului. 

 Prin lipsa celor şapte ani de acasă, oamenii etichetează pe aceia care se prezintă într-o formă 
nemodelată, aprecierile făcându-se asupra formei şi asupra fondului omenesc. În această categorie sunt 
introduşi cei neglijenţi în îmbrăcăminte, cei lipsiţi de atitudini politicoase, cei ce nu ştiu să se comporte 
adecvat la masă, adică cei stângaci sau dezordonaţi în obiceiuri. 

În cazurile acestea aprecierea este oarecum greşită şi pur formală. În realitate trebuie consideraţi ca 
“lipsiţi de cei şapte ani de acasă” cei care în copilărie nu au progresat din punct de vedere psihic sau al 
comportării normale în viaţă, fără a constitui totuşi cazuri patologice. Educaţia trebuie să urmărească, pe 
lângă obiective, să facă din fiecare copil un adolescent politicos. Manierele bune sunt obţinute de copii în 
contactul zilnic cu membrii familiei. Ei imită ceea ce văd şi aud. Nu se poate cere copiilor altă comportare 
decât cea observată la părinţii lor. Străduinţa de a face din copii nişte animale bine dresate nu este prea 
fericită. Utilizarea formelor de politeţe este strâns legată de obiceiurile părinţilor. Este o greşeală ca un tată 
să oblige copiii să spună după masă “Mulţumesc!” fără ca el la rândul lui să constituie un exemplu în acest 
sens. 

 Obligaţia bunelor maniere la copii nu trebuie să fie legată de observaţii aspre sau să fie o consecinţă 
a unor discuţii sau rugăminţi repetate. Copilul va mânca corect dacă va vedea şi la părinţi supunere faţă de 
aceste reguli. Va veni regulat la masă la ora fixă, dacă va vedea şi la părinţi supunere faţă de asemenea 
reguli. Copilul nu trebuie bruscat, căci forţarea aduce după ea încăpăţânarea negativistă. Dacă un copil nu 
vine la masă sau nu mănâncă la fel cu toată lumea, pedeapsa psihică dă rezultate mai bune ca cea brutală. 
“Nu vrei să mănânci cu toată lumea! ... Mâine vei mânca singur”. Şi dispoziţia nu trebuie modificată. Există 
în multe familii obiceiul ca un copil să fie depărtat de contactul cu oameni străini. Dacă sosesc musafiri 
copiii sunt invitaţi să treacă în altă cameră. A lua regulat această măsură este o greşeală. Un copil, prin 
contactul cu lumea exterioară constată că există şi alte firi şi diverse obiceiuri. 

Părintele poate să aprobe sau să dezaprobe, după plecarea musafirilor, în faţa copiilor gesturile sau 
cele spuse de invitaţi, dar acest obicei nu este prea politicos. Copilul va lua notă de spusele celor mari şi va 
completa interesul lui pentru cunoaşterea lumii. Trebuie să exist un acord între desfăşurarea armonioasă a 
vieţii de familie şi obiectivele trăirii sociale. 

 Un om certat cu bunele maniere suportă consecinţele neîndemânării sale în mişcări şi cele ale 
aspectului dezagreabil cu care se prezintă între oameni. Bunele maniere trebuie să fie compuse din atitudini 
care se iau în mod automat şi nu prin raţiune. Ele trebuie să aibă ca bază politeţea, delicateţea, tactul, 
bunătatea. Desigur că se vor întreba mulţi: “Cum trebuie să se comporte părinţii ca un copil să capete cei 
şapte ani de acasă?”. În mod normal, psihicul unui copil este influenţat de condiţiile lui de viaţă şi de 
educaţia primită în casa părintească. Acest psihic este dependent de dezvoltarea sistemului nervos central. 
Educaţia trebuie să ducă la obţinerea treptată a dezvoltării inhibiţiei corticale, adică la reţinerea unor 
manifestări negative. 

 După vârsta de 3 ani copiii încep să aibă o activitate nervoasă mai activă şi pot fi influenţaţi de 
procesul educaţiei şi al instruirii primite de la părinţi în casă. Nu orice cunoştinţă sau sfat primit devine 
pentru copil convingătoare şi îndemn la o comportare pozitivă. Personalitatea lui începe să se manifeste de 
la vârsta denumită preşcolară. Exemplele bune din viaţa familială vor influenţa în mare măsură comportarea 
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lui psihică. Educaţia copilului trebuie să fie astfel orientată, încât el, însuşindu-şi modurile de acţiune ale 
părinţilor, să se călăuzească după ele în practică. Au loc important în educarea copilului până la 10 ani au 
jocurile şi jucările. 

 O fetiţă are o păpuşă. Părinţii trebuie să vegheze ca fata să o întreţină în condiţii bune, să o 
îngrijească. Nu trebuie să se admită stricarea jucăriilor. Ruperea şi murdărirea lor sunt atitudini care pot 
obişnui copilul cu dezordinea şi lipsa de igienă. În jocurile colective, părinţii nu trebuie să admită certurile, 
purtarea nedisciplinată şi expresiile urâte între copii. Trebuie să se favorizeze jocurile în care copilul poate 
avea un rol civilizat. Copiii se pot juca de-a spitalul, în care medicul dă “Bună ziua!”, spune vorbe blânde 
şi încurajează pe bolnavi. Se pot juca de-a şcoala , în care profesorul salută copii şi spune “Mulţumesc” 
după fiecare răspuns. În jocuri cu obiecte din viaţă, copii trebuie să joace roluri de oameni a căror purtări 
sunt demne de imitat. În scop educativ, părinţii pot da copiilor diverse însărcinări casnice. Ei pot fi 
însărcinaţi cu procurarea de alimente casnice, în care caz nu se vor permite nereguli sau minciuni în mânuire 
a banilor. O sarcină precisă şi bine organizată place copiilor şi are valoare educativă. Se va dezvolta la ei 
sentimentul datoriei, grija pentru înlăturarea greutăţilor casnice, obligaţia de a vorbi frumos cu alţi oameni. 
Dacă dirijările bune sunt fructuoase, din păcate există şi exemple proaste de care trebuie feriţi copiii. 
Ambianţa familială influenţează temperamentul copilului. Dacă în casă este bună înţelegere şi veselie, 
temperamentul copilului va lua un aspect calm şi de bună dispoziţie. Cu cât copilul este mai mic, cu atât 
este mai influenţat de mamă. 

 După 5 ani, tatăl trebuie prin autoritatea lui, să intervină mai activ, copilul înregistrează în mod 
subconştient toate stările lor sufleteşti. Părinţii nu trebuie să se lamenteze şi să prezinte în culori negre 
greutăţile vieţii. 

 Dacă un copil aude pe unul din părinţi cântând, prin imitare va încerca şi el să fredoneze. Pentru 
formarea “celor şapte ani de acasă” exemplele sunt mai folositoare decât discursurile sterile. 
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EDUCATIA INCEPE CU CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

PROF. POPA DANIELA 
 

 
Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 

copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. 

Adaptarea la viaţa de şcolar 
 Primele zile de şcoală sunt un moment de schimbare în viaţa copilului. Dacă nu a mai fost într-o 

colectivitate (cămin, grădiniţă), intrarea sa în şcoală este prima lărgire importantă a mediului său social, 
mediu în care trebuie să se integreze apoi pas cu pas. Dar noul apare şi în activitatea lui şcolară. De la un 
regim de joacă, de activitate liberă, el trece dintr-o dată la un regim de activitate dirijată, de disciplină. În 
băncile din clasele I se înşiruie fetiţe şi băieţi, toţi cam de aceeaşi vârstă, dar diferiţi din multe puncte de 
vedere. Sunt copii şi mai mari, şi mai mici, şi mai voinici, şi mai delicaţi, şi mai gălăgioşi, şi mai tăcuţi, 
unii chiar retraşi, timizi, stingheri! Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în 
felul cum vorbesc şi nici în felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei 
primite acasă, educaţie a cărei amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în noul său 
mediu şcolar. 

 Deprinderi elementare 
 Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 

etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului. De ce să se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa I cu o serie de 
deprinderi elementare pe care trebuia să şi le fi însuşit deja acasă? Completarea lipsurilor educative ale 
primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta şcolară, într-un moment în care copilul 
trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de 
şcolar. 

 Inadaptabilii 
 Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii 

care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor 
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli 
educative din primii ani de viaţă a acestor copii. Iată de ce socotim util să vă prezentăm pe scurt ce condiţii 
trebuie să îndeplinească mediul familial pentru a asigura dezvoltarea armonioasă fizică şi neuropsihică a 
copilului antepreşcolar şi preşcolar. 

 Atmosfera de acasă 
 În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, 

îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. 
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului. La polul opus se situează 
dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări care copleşesc copilul. Aceasta 
este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic capriciu al copilului ca să-i 
demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un mic tiran, care crede că totul 
i se cuvine, că vrerea sa este suverană pentru toţi cei din jurul său şi va căpăta trăsături negative de caracter 
(egoism, vehemenţă, lipsă de respect etc.), trăsături care, dacă nu se corectează, îl vor pune în conflict cu 
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mediul social. Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc.) şi copil trebuie să se 
bazeze pe autoritate şi respect. 

 Pauzele 
 Ca şi adultul, copilul are nevoie de pauze, atât de importante pentru refacerea energiei sale creatoare. 

De aceea, programul lui nu va fi plin până la refuz, nu vom crea în jurul lui o atmosferă de veşnică încordare. 
În mod voit vom face mici pauze, pentru a se bucura de succesul său sau pentru a-şi limpezi neplăcerile 
care survin în chip firesc în procesul educativ. Această atitudine a educatorilor presupune mult tact, răbdare 
şi o bună cunoaştere a posibilităţilor de manifestare ale copilului. Dacă este împins de la spate în tot ceea 
ce face, se va produce un dezechilibru în funcţiile neuropsihice, stânjenind dezvoltarea copilului şi 
transformându-l într-o fiinţă irascibilă, nervoasă. Realizarea tuturor cerinţelor enumerate mai sus presupune 
existenţa unui cămin armonios, a unei ambianţe familiale echilibrate, bazate pe dragoste, înţelegere, respect 
între părinţi şi copii. În funcţie de relaţiile din familie se constituie diferite atitudini generale ale copilului 
faţă de oameni, faţă de obiecte, faţă de îndatoriri şi se formează conduita şi caracterul lui. 

Ce faci si ce nu faci? 
A-l invăța bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp și vei avea multe ocazii să îl 

îndrumi în direcția corectă. Ține minte aceste sfaturi: 
• Chiar dacă a greșit de cateva ori, nu te grăbi să tragi concluzia că este prost crescut sau că tu ai uitat 

ceva foarte important. Este posibil să aibă nevoie doar de una � doua lecții de bune maniere pentru ca 
problema să se rezolve. 

• Explică-i clar și învață-l ce anume trebuie să facă sau nu. În loc să îi spui un scurt (și pentru el greu 
de înteles): "Nu mai fi atat de grosolan", spune-i: "Nu este politicos să ragâi la masă, dar, daca o faci, se 
cuvine să iți ceri scuze". Sau, dacă zbiară prin casă, nu-i spune: "Încetează cu țipetele în casă", ci fii mai 
blandă, ca să înțeleagă în fond ce aștepți de la el: "Te rog, nu mai ridica vocea în casă". 

• Daca cel mic își exprimă sentimentele folosind expresii sau atitudini mai putin politicoase, nu i-o 
reteza scurt, ci încearcă să reformulezi. De exemplu, când el zice: "Iahh, îmi vine să vărs când văd chestia 
asta verde", tu corectează-l spunând: "Frumos ar fi fost să spui ca nu iți place deloc spanacul". 

• Fii întelegătoare și acceptă-i greșelile. Aminteste-ți că nu este încă suficient de matur pentru a ști 
bine cum trebuie să se comporte în anumite situații. Si noi, adultii, greșim adeseori, darămite ei… 

• Educația se face doar acasă, cu discreție, în familie. Nu îi ține prelegeri și nu îl critica în public, nu 
îl umili și nu îl jigni față de străini, chiar dacă greșeala a fost destul de mare. A-i face lui o scena de față cu 
alții dovedește că nici tu nu ai prea fost atentă la lecțiile de bune maniere. 

• Fii consecventă. L-ai învățat de la doi ani să spună "te rog" si "mulțumesc"? La 6 ani este evident 
ca ar trebui să le folosească. 

• Oricum, procesul de educație nu se opreste la o anumita vârstă. Nu e niciodată prea târziu ca să 
învete ceva! 
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BULLYING-UL SI CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

ŞCOALA GIMNZIALA NR. 1 CONCESTI- BOTOSANI 
PROF. LUPUŞORU DANIELA 

 
Bullying-ul este un fenomen cunoscut de decenii întregi, reprezintă o formă de abuz emoţional şi fizic 

asupra copiilor de către alţi copii şi se manifestă foarte des în mediul şcolar.  
Cu toţii ne dorim şcoli în care relaţiile de colaborare, colegialitate şi prietenie primează. În fond, 

vorbim despre locul în care copiii obţin deprinderi esenţiale şi dezvoltă relaţiile definitorii pentru viitorul 
lor. De asemenea, şi statutul de nou venit în grup, apartenenţa la un mediu socio-economic dezavantajat 
sau etnia, creşte riscurile ca un copil să devină victimă a bullying-ului. 

Care este profilul celor ce agreseaza? 
 Tineri ce cauta sa atraga atentia. 
 Isi doresc cu orice pret sa devina cunoscuti si populari. 
 Atunci cand se leaga de cineva mai mic decat ei, acest lucru ii face sa se simta importanti si 

puternici. 
 Unii pot sa provina din familii dezorganizate in care; a tipa, a arunca cu obiecte in celalalt sau a te 

comporta urat este o modalitate de raspuns la situatia stresanta sau problematica. 
 parte dintre cei considerati „rai” sunt constienti de disconfortul la care isi supun colegii, dar altii 

nu-si dau seama cat de dureroasa poate sa fie postura in care sunt puse „victimele lor”. 
 Cei care cad victime sunt in general copiii timizi, lipsiti de forta, care se supara foarte repede, 

incapabili de a se apara singuri. 
Ce sfaturi poti sa-i dai unui copil pentru a evita sa devina victima? 
 Să evite astfel de personae, nu inseamna ca ar trebui sa nu mai meargă la scoala, ci pur si simplu, 

de exemplu sa o ia pe un alt traseu. 
 Să pastreze o postura dreapta si curajoasa. Atunci cand se află intr-o situatie neplacuta, posibila 

victima a celor mai mari decat el.  
 Să nu arate că îi este frica pentru ca uneori o simpla atitudine mai curajoasa te poate salva din 

situatie. 
 Să se simtă bine cu el insuşi! Nimeni nu e perfect, dar stim cu totii ca se poate lucra la asta. Poate 

ar fi bine sa ii formezi un program de odihna si unul alimentar mult mai sanatos. 
 Să- şi facă prieteni. Sentimentul de apartenenta la un grup te ajuta sa faci fata conflictelor si 

problemelor pe care le-ai putea intampina cu cei din afara grupului. 
 Daca cineva se leaga de el, sa nu răspundă , sa fie indiferent(a). 
 Să vorbească cu un adult atunci cand are probleme. Nu ezita sa ceri ajutorul cuiva daca situatia 

devine periculoasa. 
Așadar, ce pot face părinții în fața acestei noi provocări? 
 Mai întâi ar trebui să aibă o imagine mai clară asupra a ceea ce înseamnă bullying.  
 În al doilea rând ar fi util să știe care sunt semnele ce ar putea sugera că un copil este implicat într-o 

situație de bullying. 
 Și nu în ultimul rând, este extrem de important să știe care sunt primele măsuri pe care le poate lua 

dacă copilul lor trece printr-o astfel de situație dificilă. 
1. Bullying-ul include hărțuirea, intimidarea, ridiculizarea unui elev, provocând rănirea și 

disconfortul: 
• comportamente de agresivitate fizică – lovit, îmbrâncit, distrus obiecte personale; 
• comportamente de agresivitate verbală – poreclit, jignit, amenințări, șantaj; 
• comportamente de agresivitate relațională – răspândire de zvonuri răutăcioase, ignorare/izolare; care 

sunt manifestate în mod repetat de către un alt elev (sau uneori de către sau de către un grup de elevi), în 
condițiile în care între cei doi există un dezechilibru de forțe, unul dominându-l pe celălalt, din punct de 
vedere al abilităților fizice sau de natură psihologică (abilități cognitive, sociale, imagine de sine). 

2. Prins într-o astfel de situație, ideal ar fi ca un copil să apeleze la ajutorul adulților. Dar, de cele mai 
multe ori, victimele nu împărtășesc, din rușine sau de frica răzbunării din partea hărțuitorilor. Aceștia la 
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rândul lor, nu au nici un interes să vorbească, căci riscă să piardă prestigiul printre colegi și capacitatea de 
a-i domina, dar și de teama că ar putea fi pedepsiți de către adulți. 

3. Odată ce suspiciunile, determinate de indicatori dintre cei menţionaţi mai sus, au fost confirmate, 
este momentul ca părinţii să intervină. Colaborarea cu şcoala este decisivă fiind necesare întâlniri între 
părinţi şi cadre didactice centrate pe elaborarea unui plan de acţiune care să ducă la soluţionarea acestei 
probleme, plan în care părinţii se pot implica oferind suportul concret. 

 Bullying-ul este aşadar un fenomen complex, în a cărui abordare un rol major revine colaborării 
deschise şi autentice cu şcoala. De asemenea, la un nivel mai larg, al contextului social de ansamblu, ar 
trebui să existe un discurs mai puternic, cu accent pe ”tolerantă 0” faţă de astfel de fenomene. La nivel 
micro însă, şi familia are la îndemână anumite mijloace prin care poate interveni în mod semnificativ în 
prevenirea şi stoparea acestor situaţii. 

Bulliyngul în şcoli reprezintă o problemă relaţionată cu vârsta copiilor şi până nu demult adulţii 
(părinţi şi profesori) priveau acestă problemă cu o atitudine relaxază de tipul „aşa sunt copiii” sau „copiii 
sunt copii”. Tachinarea, poreclirea sunt comportamente circumscrise fenomenului de bullying care de cele 
mai multe ori, trec neobservate, considerându-se că fac parte dintr-un aşa-numit obişnuit pedagogic de 
fiecare zi. În realitate, aceste forme uşoare reprezintă stadiile incipiente ale formelor mai grave. Cazurile 
de violenţă din şcoală – inluzând şi formele extreme de atac armat înregistrate în şcolile americane– relevă 
consecinţele grave şi uneori mortale ale comportamentului de bullying.  
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IMPORTANTA COLABORARII GRADINITA-FAMILIE IN DEZVOLTAREA 
COPILULUI 

 
 EDUC. MUTU LAURA-COSMINA,  

G.P.P „CASTELUL FERMECAT” PITEŞTI 
EDUC. MOALE COZA DIANA MIRELA,  

G.P.P „MARIN PREDA” PITEŞTI 
 

 
 La vârsta preşcolară un factor important este grădinţa care desfăşoară un amplu proces instructiv-

educativ aplicând metode si procedee ştiinţifice. Pentru reuşita actului educaţional munca depusă de cadrele 
didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinută şi întărită de familie.  

 Functia de parinte este o ,,meserie,, si, ca orice meserie, ea trebuie invatata. Notiunea de parinte nu 
poate exista separat de cea de copil/urmas, dupa cum notiunea de educator nu poate exista separate de cea 
de educat. Parintii trebuie sa cunoasca, sa devina constienti de influienta pe care o exercita prezenta lor in 
viata copilului, sa fie convinsi ca educatia ce trebuie data copilului, pentru societatea actuala este diferita 
de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferita de cea actuala, iar copilul trebuie pregatit 
corespunzator. Gresesc acei parinti care le interzic copiilor sa se,,atinga de anumite obiecte,, sau sa se 
deplaseze cat de mult pot. Tendinta copilului de a apuca, de a desface piesele unei jucarii, de a le pipai, de 
a le privi, chiar de a le izbi pentru a vedea daca se sparg sau nu, nu trebuie oprita. Un copil sanatos, bine 
alimentat si crescut in conditii igienice, manifesta un activism care trebuie stimulat, dar si supravegheat si 
indrumat. Curiozitatea acuta, de a cerceta tot cel inconjoara trebuie incurajata. 

 Unitatea de actiune a celor doi factori (gradinita-familie) in opera de formare a copilului este 
conditionata de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru si o buna cunoastere reciproca. Interesul 
comun al celor doua institutii trebuie sa determine o miscare cu dublu sens, familie-gradinita, gradinita-
familie, in vederea unei suficiente cunoasteri a ambelor parti.  

 In procesul educatiei rolul coordonator il are gradinita, iar mai apoi scoala, insa familia este aceea 
care contribuie prin sustinerea si continuarea a ceea ce unitatile de invatamant se straduiesc sa faca. 

 Din punct de vedere pedagogic coordonarea presupune, pe de o parte, selectarea si valorificarea 
influentelor pozitive ce se exercita in familie, iar pe de alta, indrumarea familiei in vederea exercitarii unor 
actiuni educative care sa fie in concordanta cu idealul educativ. Ca institutie care dispune de cadre pregatite 
in acest sens, gradinita poate asigura aceasta coordonare.O prima consecinta ce rezulta de aici se refera la 
necesitatea cunoasterii de catre educatoare a trasaturilor si potentialului educativ al familiei.De un real folos 
pentru valorificarea influientelor familiei si indrumarea ei sunt informatiile ce se refera la incadrarea 
parintilor in procesul muncii, la structura si tipul familiei, la relatiile interpersonale dintre membrii sai ( 
intre parinti, intre parinti si copii, intre copii si bunici, etc.), la climatul educativ din familie, la 
responsabilitatile pe care copilul le indeplineste in familie, la autoritatea parintilor si metodele educative pe 
care acestea le folosesc etc. Cunoscand asemenea aspecte, educatoarea poate trece la stabilirea unui progam 
comun de educatie-al gradinitei si al familiei- in care actiunile ce se intreprind sa se completeze reciproc. 
Numai in acest fel se poate contura un sistem unitar de cerinte. Odata stabilite aceste lucruri, urmeaza 
aplicarea lor. Si in acest proces educatoarei ii revine sarcina sa indrume si sa orienteze modalitatile de 
aplicare si mai ales sa urmareasca rezultatele. In acest sens, ea trebuie sa-i familiarizeze pe parinti cu 
anumite cunostinte psihopedagogice si sa-i initieze in folosirea unor metode si procedee de educatie in 
concordanta cu particularitatile de varsta si individuale ale copilului.  

Principalele aspecte asupra carora educatoarea trebuie sa insiste se refera la regimul zilnic din familie, 
la relatiile dintre parinti si la unitatea de cerinte dintre ei, la importanta climatului afectiv pentru dezvoltarea 
personalitatii copilului, la necesitatea cunoasterii copilului, la semnificatia stilului de viata care trebuie sa 
domine in familie, la jocurile si jucariile copilului, intr-un cuvant la tot ceea ce s-ar putea repercuta,intr-un 
fel sau altul , asupra dezvoltarii copilului.  

 Familia reprezinta un element cheie in dezvoltarea sanatatii, competentei si activitatii copilului insa 
ea nu poate exercita aceasta functie fara colaborarea cu gradinita, care asigura resurse suplimentare. Pentru 
a realiza un parteneriat efficient gradinita-familie, educatoarea poate implica familia in anumite activitati 
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instructive-educative. Astfel, parintii trebuie sprijiniti sa isi cunoasca copii, sa le identifice nevoile si sa 
sprijine dezvoltarea si cresterea lor armonioasa. Parteneriatul familie-gradinita, cu tot ceea ce presupune el, 
prezinta avantaje pentru toti factorii implicati: educatoare, parinti, copii. 

In privinta formelor concrete de colaborare dintre gradinita si familie, trebuie spus ca ele se deosebesc 
in functie de scopul urmarit si modul concret de realizare. Un exemplu ar fi conferintele si referatele 
prezentate in fata parintilor cu anumite prilejuri. In cadrul acestor conferinte am abordat teme pe baza de 
fapte si date concrete. Ex: “Influienta familiei asupra personalitatii copilului”, “Despre noi si copiii 
nostri”,”Cum sa contribuim la dezvoltarea limbajului copiilor nostril”, etc.  

 De asemenea, organizarea unor expozitii cu lucrari executate de copii, prin care parintii au 
posibilitatea sa-si cunoasca copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea parintilor la anumite 
activitati demonstractive ii ajuta sa cunoasca metodele si procedeele folosite, le sugereaza anumite 
modalitati concrete de indrumare a jocurilor, de folosire a jucariilor, etc. In cadrul acestor participari, 
parintii observa modul de comportare al copilului in colectivitate, precum si modul si gradul de implicare 
al prescolarului in activitati. 

 Un alt mijloc eficient de colaborare intre gradinita si familie sunt convorbirile cu familia.Asemenea 
convorbiri au loc spontan ori de cate ori se iveste prilejul, sau organizat, din initiativa educatoarei sau a 
parintilor. Avantajul lor consta in posibilitatile pe care ni le ofera de a analiza diferite situatii concrete si de 
a ajunge la un consens asupra masurilor ce se vor intreprinde in continuare. Educatoarea are prilejul sa 
cunoasca mai bine copilul prin intermediul parintilor, sa-i cunoasca pe acestia din perspectiva calitatii pe 
care o au.O varianta a acestor convorbiri imbraca forma consultatiilor individuale. Cu acest prilej sunt 
analizate unele manifestari concrete mai dificile sau iesite din comun, cauzele care le genereaza, si in 
colaborare se ajunge la initierea unor masuri concrete. Convorbirile si consultatiile presupun mult tact din 
partea educatoarei. 

 Vizitele constituie o alta forma de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 
catre educatoare si vizitarea gradinitei de catre parinti. Cu acest prilej educatoarea are posibilitatea sa 
cunoasca structura si climatul educativ din familie, relatiile si valorile morale ale acestui microgrup, locul 
pe care copilul il ocupa in interiorul sau. Vizitand gradinita, parintii au posibilitatea sa-si cunoasca mai bine 
copilul si sa-si vada propiile rezultate, observand si informandu-se asupra atitudinii si comportarii copilului. 
De asemenea la nivelul grupei si al gradinitei, se constituie comitetul de parinti. Acesta are rolul de a-i 
antrena pe toti parintii la organizarea si desfasurarea in bune conditii a muncii in gradinita. 

 Pentru atragerea unor surse extrabugetare, am organizat si desfasurat impreuna cu copiii si parintii 
progame artistice cu taxa simbolica pentru parinti, banii obtinuti folosindu-se pentru a achizitiona jucarii 
sau alte materiale necesare grupei de copii. Ex:”Sarbatoarea toamnei”. Lucrarile executate impreuna ca 
copiii au fost: peisaje din seminte de dovleac, jucarii din castane, coji de nuci, etc., sau “8Martie”, 
martisoare, felicitari.De asemenea am atras parintii la realizarea unor lucrari in gradinita: reparatii mobilier, 
zugraveli, etc. 

 O alta forma de colaborare intre gradinita si familie sunt serbarile copiilor, un prilej de cunoastere 
reciproca, dar si de satisfactie reciproca pentru realizarile copiilor. Am organizat activitati extracurriculare, 
organizate si desfasurate impreuna cu parintii. De exemplu: vizite organizate la patiserie, la croitorie, la 
muzee, la biserici, la gradina botanica, astfel incat copiii sa aiba parte de o educatie culturala solida . In 
vederea eficientei parteneriatului gradinita-familie, educatoarea trebuie sa mobilizeze parintii, in 
participarea la aceste actiuni.  

 In cadrul formelor de colaborare mai sus mentionate educatoarele vor observa”pe viu”relatia dintre 
copii si parinti, vor putea observa anumite hobby-uri, preferinte sau talente ale familiei, precum si modul 
in care parintii isi cunosc copiii. Adevaratii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copiii, ei simt dragostea 
si apropierea parintilor, nu numai prin bunavointa si bucuriile ce li se ofera acasa, ci si din interesul pe care 
parintii il acorda in realizarea activitatilor din gradinita; copiii sunt mai siguri pe sine, sentimentul de 
siguranta fiindu-le atat de necesar dezvoltarii si echilibrului interior; totodata ei traiesc mandria de a-si 
vedea parintii in situatii apropiate lor si de a-i aprecia si mai mult.Parintii au sansa de a deveni participanti 
la educatie, prin implicarea afectiva si prin emotiile traite alaturi de copiii lor ; au prilejul de a sta foarte 
aproape de copii, de ai intelege mai bine, au posibilitatea sa-i observe, sa vada cum se compoarta acestia in 
colectiv.Participand afectiv si efectiv la viata gradinitei, parintii nu vor mai vedea doar functia sociala a 
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acesteia, de supraveghere a copiilor atunci cand ei lipsesc de acasa, ci vor constientiza ca ea desfasoara un 
proces instructiv-educativ bine fundamentat si organizat. 

 In concluzie, dezvoltarea psihica si fizica a copilului la aceasta varsta depinde in mare masura si de 
cadrele didactice, dar si de parinti si de aceea e nevoie stringenta de in parteneriat educational in favoarea 
cresterii adecvate a copiilor. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

BIBLIOTECAR MACOVEI DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE,, - BOTOȘANI 

 
,,Dacă faci un plan pentru un an, plantează orez. 
Dacă faci un plan pentru zece ani, plantează copaci. 
Dacă plănuiești pentru o sută de ani, educă-i pe copii.,, 
- Confucius –  
 

Cei șapte ani de acasă se pot defini printr-un singur cuvânt – familia. 
Familia este baza, fundația pe care se clădește un copil. Ea are dreptul și obligația de a-l educa frumos. 

Mama, tata, frații și surorile, bunicii, toți, împreună contribuie la desăvârșirea celor șapte ani de acasă. 
Copilul trebuie să știe că este iubit de către familie, pentru că fără iubire nimic nu e, iubirea este motorul 
nostru de funcționare ca oameni. 

Se știe că educația unui copil începe încă de când se află în pântecul mamei. Gândurile și emoțiile 
mamei sunt transmise și pruncului, iar vocea mamei este prima muzică ce îi încălzește sufletul. De aceea 
discuțiile purtate, poveștile citite cu voce tare și muzica bună, de preferat muzică clasică, ajută la o 
dezvoltare frumoasă a copilului încă de înaite de a se naște. Greu sau uneori niciodată nu se pot recupera, 
nu se poate repara, în sufletul omului lipsurile, defectele copilăriei mici. De aceea ei sunt extrem de 
importanți. 

Mama este începutul tuturor începuturilor, ea are darul secret al universului, de a da naștere. În primii 
șapte ani de viață a unui copil, mama se află în toate și în tot, de aceea mama are responsabilitatea majoră 
în educarea copilului. 

În această perioadă copilul trebuie să își formeze personalitatea, să îi fie insuflate virtuțile de bază 
(generozitate, răbdare, altruism), și să își însușească primele noțiuni de conduită civică. 

 Acasă, urechile curioase, ochii cristalini, buclele blonde și obrajii dolofani, descoperă primele 
povești, primele desene, primele cărți. Sunt ani fără griji, veseli, când lumea le apare ca o portocală ce stă 
gata să fie savurată. Sunt anii în care mama este o eroină nemuritoare, în care bunica face cele mai bune 
plăcinte, bunicul te învață bunele maniere și tatăl un super erou care iese învingător din orice situație. 

În această primă perioadă a copilăriei, un copil poate să învețe oricând un adult, cum să fie mulțumit 
fără motiv, cum să nu stai locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. Acești șapte 
ani, această bucățică de copilărie o păstrăm ascunsă într-un colț de suflet toată viața. Ei sunt ștampila, viza, 
pentru a putea călători în viață, ei reprezintă punctul nostru de plecare, de start. După această perioadă 
intervin în formarea și dezvoltarea copilului și alți factori (școala, anturajul, societatea). 

Cei șapte ani de acasă vor străluci sau vor umbri, sufletul omului până la sfârșitul sfârșitului. 
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ȊNV. PRIMAR ROTUNDU OTILIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”KRYSTYNA BOCHENEK”, POIANA MICULUI, 

JUDEȚUL SUCEAVA 
 
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein  
 
Copilul este o fiinţă cu însuşiri calitative diferite de cele ale adultului şi are în mod legitim dreptul de 

a ocupa o poziţie privilegiată şi de a se bucura de un „tratament” specific. Sănătatea, dezvoltarea şi educaţia 
copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor familiei.  

Prin caracterul său stabil şi coerent familia este mediul educogen primar, cu valenţe formative 
esenţiale pentru dezvoltarea normală a copilului. Apartenenţa copilului la familie este condiţionată de 
siguranţa afectiv materială şi afectiv esenţială pentru dezvoltarea psihică, îndeosebi în etapele timpurii ale 
evoluţiei acestuia. Cei ,,şapte ani de acasă” reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor 
în prima parte a copilăriei.  

Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, să citească şi să devină un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de 
dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi 
prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.  

Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectuală, afectivă şi volitivă a personalităţii 
copiilor, climatul şi atmosfera familială devenind cadrul de ambianţă materială, spirituală şi afectivă în care 
se vor forma copiii. În primii ani de viaţă, copilul trebuie să ştie exact ce se aşteaptă de la el. Copilul lipsit 
de reguli bine definite nu poate fi stăpânit. Acesta va fi nefericit, se va simţi singur şi îşi va dezvolta impresia 
că nu este iubit. Uneori va fi şi foarte nesuferit, încercând să descopere care-i sunt limitele şi capacitatea de 
control. În această perioadă, copilul se dezvoltă moral şi este momentul potrivit în care poate învăţa ce este 
ascultarea. El nu trăieşte într-o lume a raţiunii, ci într-una a sentimentelor şi explorării. Este foarte receptiv 
la climatul emoţional, tonul vocii şi atmosfera familială. El este dependent de părinţi, iar aceştia trebuie săi 
traseze o direcţie şi nişte reguli pe care să le urmeze. Trebuie să ştie ce are de făcut, iar dacă i se cere să fie 
logic şi să-şi decidă singur comportamentul, devine debusolat.  

Există mulţi părinţi care nu doresc să se certe cu copiii lor pentru fiecarte greşeală în parte. Ei recurg 
la autoritate doar în chestiuni grave. Numai că atunci este prea târziu, pentru că, dacă la chestiuni mici nu 
s-au impus ca să fie ascultaţi, în lucruri mari ce şanse mai sunt? Pentru că părinţii au cedat de fiecare dată, 
ei şi-au pierdut autoritatea. Zig Ziglar, scriitor american spune că ,,Aceştia se distrează de maimuţărelile 
lor, iar în adolescenţă încearcă să pună ordine - exact în momentul în care copiii au mai mare nevoie de 
libertate pentru a-şi câştiga propria experienţă’’. Dacă părinţii deţin un control riguros în primii ani, mai 
târziu se pot destinde, pentru că deja copilul şi-a dezvoltat propriul control asupra faptelor sale. Ordinele 
directe trebuie date în primii ani. ,,Nu-urile’’ trebuie să fie puţine, dar consistente şi formulate cu dragoste.  

Scopul mamei, personalitatea şi obiectivele ei sunt foarte importante. ,,Puternicul său simţ de 
direcţionare, stabilitate emoţională, scopurile intelectuale, pe lângă alte trăsături de caracter, cum ar fi 
severitatea afectivă, consecvenţa, perseverenţa, aşteptările clare şi încrederea, vor avea un rol extrem de 
important în dezvoltarea morală a copilului’’. Mama, fiind mai apropiată de copil, devine busola lui morală. 
Şi tatăl este important în aceşti ani, mai ales când este ferm alături de soţia lui, manifestând multă dragoste 
şi sprijin, atât faţă de mamă cât şi faţă de copil. Educarea unor copii buni ne este tocmai uşoară, dar un 
părinte iubitor, implicat trup şi suflet, care respectă nişte linii călăuzitoare, se poate descurca şi poate obţine 
multe satisfacţii.  

Deşi copiii au abilitatea de a învăţa încă de la o vârstă fragedă, educaţia şi învăţatul în primii ani 
trebuie să se facă acasă. Însă, oricât l-ar educa pe copil, dacă părintele oferă un exemplu negativ, el va ruina 
eforturile sale în educarea copilului. Pentru formarea ,,celor şapte ani de acasă’’, exemplele sunt mai 
folositoare decât discursurile sterpe. Copilul va face ceea ce vede, pentru că el este mai atent la ceea ce 
facem decât la ceea ce spunem. În această perioadă a copilăriei, el îşi fundamentează convingerile şi valorile 
din exemple concrete pe care se va bizui în momentele cruciale din adolescenţă.  
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Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii şapte ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îi vor ajuta să fie oameni respectuoşi şi demn de respect la rândul lor, 
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 

 

MARIA MARINELA DRAGU 

 
Familia are rolul cel mai important, acela de a pregati tinerele generatii pentru integrarea in societate. 

Familia isi schimbă permanent modul de existenţă pentru a se putea adapta nevoilor vieţii din interesul 

cât mai mare pentru viaţa sociala. 

Ambianţa umană în care se naşte şi creşte copilul are o influenta covarsitoare asupra dezvoltarii sale, 

asupra formarii personalitatii. Scoala, familia si alte grupuri reprezinta medii de viata cu influente variate 

in dezvoltarea copilului.  

Totusi familia este prima care influenteaza dezvoltarea omului, punandu-si amprenta pe intreaga 

personalitate. 

Formarea personalitatii este un process care se continua pe toata durata vietii, dar bazele se pun inainte 

ca scoala si alte institutii educative sa intervina. Cea mai importanta problema de educatie care se pune in 

procesul formarii personalitatii, la varsta frageda, este cea a autoritatii. De multe ori, noi parintii,  nu stim 

cand incepe sau cand se termina o noua perioada in cresterea si dezvoltarea copilului. Un climat conflictual 

in familie impiedica procesul normal al formarii personalitatii. Climatul familial in care copilul se dezvolta 

si se formeaza ii marchiza in mod inevitabil personalitatea. Dragostea celor din jur, in principal a mamei, 

este necesara copilului nu numai pe planul afectivitatii, are ecouri si in dezvoltarea fizica si intelectuala. 

Copilul este mult mai intuitiv decat un adult, asa se explica si atractia sa sau repulsia, la varsta frageda, 

fata de anumite persoane. Sensibilitatea acestuia ii permit sa simta, cu mult inainte, furtuna ce va urma.  

 O viata de familie organizata, cu sarcini precise pentru toti membrii familiei, ii formeaza copilului 

simtul responsabilitatii, precum si al disciplinei sociale.   
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR STANCIU CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 RÂȘNOV 

 
Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 

în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia exercită o 
influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în familie. Rolul 
familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic 
ș.a. Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. 
Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute 
copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind 
indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, 
ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține. 

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și 
un punct comun pe care îl are aceasta cu școala este orientarea școlară si profesională. Cei mai mulți părinți 
sunt bine intenționați în alegerea unei școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, 
intențiile pozitive sunt sursa greșelilor lor deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere. 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 
educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala eficientă 
realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu familia, prin 
recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele educative ale 
societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să 
întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 
între factorii educaţionali. Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în 
care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De 
asemenea, părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită 
asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în 
procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite 
reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. 
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o 
unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii 
rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ 
impus de cerinţele vieţii sociale. 

 
BIBLIOGRAFIE : 
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D. – Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti, 

1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002; 
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, E.D.P., Bucureşti, 1974; 
4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972.  
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FAMILIA ȘI IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 

 
PROF. CAULEA ELENA  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA HUMORULUI, JUD. SUCEAVA 
 
 ,,Suprema pedagogie este casa părintească”- F. M. Dostoievski 
 Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi dar 

si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, rutine alimentare, 
programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece timpul acasă sau 
în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii împreună cu 
copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi structurează 
personalitatea. 

 Felul în care părinții se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va 
raporta la societate. Parinții severi vor forma un tânăr fără personalitate, voință, inițiativă (doar în cazul 
unui sistem nervos foarte puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic în familie și societate); părinții 
care-l vor rasfăța vor avea un tânăr care nu învață, nu muncește, dar pretinde mereu; părinții care denotă 
inconsecvență educativă, care oscilează între răsfăț și severitate, vor forma un tânăr dezorientat, 
încapățânat, capricios și dificil în raporturile sociale. 

 In activitatea de educație în familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și caracterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om. Familia este mediul 
esenţial care influenţează dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare materială, dragoste şi educaţie. 

 ,,Familia severă”-în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar 
întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepartează afectiv 
și efectiv de părinți și iși caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc,,găștile “ și ,,bandele” 
de minori. Mai gravă este situația când părinții sunt împărțiți în ,,tabere”: unul sever și unul indulgent. 
Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personaliate pe care nu și le doreste nici 
un părinte pentru copilul sau. 

 ,,Familia permisivă” stă la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va 
fi neajutorat , un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce 
părinții, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează și se încadrează cu mari dificultăți în colectivele de 
școală sau mai târziu la locul de muncă. 

 ,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereușita și sancțiune. Profesorul diriginte trebuie să intervină, dupa ce cunoaște situația reală, prin vizite 
la domiciliu, discuții cu părinții (în particular, nu în ședințe) sugerându-le cu discreție, tact și calm în ce 
mod și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. trebuie Profesorul diriginte trebuie să fie în 
postura sfătuitorului și nu a judecătorului. 

 ,,Familia libertină” creează o atmosfera lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. 
Profesorul diriginte trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor rezultate 
bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea fermă în gardă a parinților în 
legatură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară. 

 Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
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comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 

socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii. 
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Cosmovici, A., Psihologie generală, Editura Polirom, Iași, 1996 
Golu, M., Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000; 
Negovan, V., Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003; 
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004; 
Arhim. Simeon Kraiopoulos, Părinți și copii. O abordare teologică, duhovnicească și psihologică, 

Editura Bizantină, 2005; 
Cum să educăm ortodox copilul. 300 de sfaturi înțelepte pentru părinți de la sfinți și mari duhovnici, 

Editura Sophia, Editura Cartea Ortodoxă, București, 2011. 
 
 
  
 
 

3033

 



 
CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ACHIM MARIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TĂLMACIU, SIBIU  
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, 

la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil 
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

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

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

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

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

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, 
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini 
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers 
pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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IMPORTANŢA CELOR 
,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: BIANCHI CORINA ELENA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARCANI 
 
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului 
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi 
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în 
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este 
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, 
nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei 
familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail 
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul 
de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea 
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii 
adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate 
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine 
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale 
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin 
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul 
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, 
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece 
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii 
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi 
structurează personalitatea. 

3036

 



“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-
au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. 
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul 
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere 
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto 
Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului. 
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate 
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este 
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele 
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în 
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în 
perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente 
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea 
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, 
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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O ISTORIE A CELOR ,,SAPTE ANI DE ACASA” 
 

BORZAN MARIUS,  
LICEUL TEHNOLOGIC ,,VOIEVODUL GELU”, ZALAU 

 
Una din problemele familiei contemporane este educarea copilului. Prin aceasta sintagmă, părinţii 

urmăresc să „înarmeze” copilul cu acele atitudini şi comportamente care să-i permită să se adapteze la 
anumite situaţii şi să se încadreze în regulile societăţii, însă mijloacele utilizate în acest scop sunt diferite 
de la caz la caz, în funcţie de factorii culturali şi sociali, de calităţile personale ale părinţilor şi au cunoscut 
o evoluţie semnificativă de-a lungul istoriei. 

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native 
pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educația 
trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. 

În Grecia antică, educaţia avea ca scop pregătirea copiilor pentru viața de cetățeni ai ”cetăților”. Felul 
în care erau organizate cetăţile era diferit, așa că și educaţia de zi cu zi era diferită în Atena față de cea din 
Sparta. Cu excepţia atenienilor, care se considerau cei mai grozavi, restul aveau admiraţie pentru Sparta. 
Nu ar fi vrut sa să fie spartani, dar pe timp de război toată lumea voia ca aliat pe Sparta.  

Băieţii spartani erau obligaţi să îşi părăsească casa părintească la vârsta de 7 ani şi să se alăture 
grupurilor militare sub directa supraveghere a unui ofiţer. Până la vârsta de 18 ani băieţii urmau cursuri 
intensive de militărie. Între 6 şi 7 ani urmau cursurile şcolii militare, unde, printre altele, învăţau să scrie şi 
să citească, dar şi cum să se apare şi să supravieţuiască. Fetele mergeau la şcoală la vârsta de 6 sau 7 ani. 
În afara faptului că învăţau să scrie şi să citească, ele practicau diverse sporturi, precum gimnastica şi înotul. 
Se credea că, dacă o femeie avea un corp rezistent şi bine antrenat, atunci ea putea să nască copii sănătoşi 
şi puternici. Cele care nu reuşeau să treacă testul abilităţilor pentru a se putea căsători, deveneau cetăţeni 
aparţinând clasei de mijloc. Băieţii, însă, care nu intrau în armată pentru că nu dovedeau calităţi militare 
necesare, primeau o bucată de pământ pe care s-o cultive, dar nu aveau drepturi politice şi nu erau 
consideraţi cetăţeni. 

În vechea Atena, scopul educaţiei era să pregătească cetăţenii pentru vremuri de pace sau război. 
Fiecare băiat trebuie să fie pregătit militar timp de doi ani, altfel părinţii îşi puteau educa copiii cum credeau 
de cuviinţă. Scolile erau private, dar taxa era destul de mică în aşa fel încât şi cei săraci să şi-o poată permită. 
Până la 6-7 ani, băietii erau educaţi acasă de mamă sau de un sclav bărbat. Educaţia se adresa trupului, 
minţii şi sufletului după cum spunea Platon, pentru ca băieţii să fie mai blânzi şi dezvoltaţi armonios, 
pregăţiţi atât să ţină discursuri, cât şi să fie activi.  

În Roma antică educația era orientată în sens practic, de a-i forma în spiritul integrării lor în viața 
colectivităţii. Majoritatea copiilor primeau educația chiar de la părinții lor. Băieții învățau să arunce lancea, 
să mânuiască sabia, să înoate, iar dacă familia avea cal, să călărească. Fetele, instruite de către mamele lor, 
învățau să gătească, să coase haine, precum și alte treburi casnice care le făceau să devină bune soții. 
Aproape fiecare cetăţean ştia să scrie, să citească şi să socotească, încât cetăţeanul obişnuit era primul dascăl 
al copiilor săi şi singurul, când n-avea posibilităţi să-i dea la şcoală. 

În trecutul îndepărtat, majoritatea copiilor nu au avut privilegiul de a trăi stilul de viaţă liniştit şi fericit 
al multor copiii din zilele noastre. Din cauza alimentaţiei precare, bolilor care domneau mai peste tot, durata 
de viaţă se reducea mult, majoritatea copiilor neatingând nici măcar perioada adoloscenţei. 

Unii istorici estimează că până la un sfert din copiii născuţi în timpurile medievale au murit chiar 
înainte de a fi trăit un an întreg. Desigur, copiii care proveneau din familii sărace prezentatau o rată mai 
mare a mortalităţii infantile. Sugarii sănătoşi erau, de obicei, văzuţi ca un dar special de la Dumnezeu. 
Numele sfinţilor şi ale personajelor biblice erau populare în rândul copiilor din Evul Mediu. Despre joaca 
copiilor s-a scris foarte puţin, iar despre educaţie şi mai puţin. În ambele cazuri, informaţiile din surse, scot 
în evidenţă băieţii, vorbindu-se prea puţin de fete. Până la Renaştere şcoala nu era necunoscută, dar era 
rezervată viitorilor clerici, celor care trebuiau să cunoască limba latină, aceasta fiind limba oficială a 
Bisericii. După reformă, în societăţile protestante, copilul asista la rugăciunea colectivă a familiei, în fiecare 
zi. I se spunea că, minţind, furând sau neascultându-şi părinţii, a păcătuit. În secolele XVII - XVIII, idealul 
era de a pregăti pe cineva care să fie folositor mai întâi Bisericii şi apoi statului.  
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Aşa cum afirma marele iluminist Jean Jacques Rousseau ,,tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care 
avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni 
sau de la lucruri”. 
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„CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 

MERFU LOREDANA 
 

Pornind de la binecunoscuta expresie „cei şapte ani de acasă”, ajungem la anii copilăriei şi la familie. 

Primii ani pe care copilul îi petrece în casa părintească sunt anii în care părinţii au o responsabilitate majoră, 

de aceştia depinzând formarea adolescentului şi mai departe a adultului. 

În aceşti ani, copilul este învăţat să salute, să se comporte în diverse situaţii, să lege prietenii, să 

respecte persoane şi lucruri. În funcţie de familie şi de valorile acesteia „cei şapte nai de acasă” rămân ca o 

amprentă de-a lungul vieţii.  

Mamele le citesc celor mici poveşti din care aceştia desprind comportamente. Învaţă să asculte, să 

spună adevărul, să nu fie agresivi, să nu vorbească urât. Folosind mijloace moderne, calculatorul, telefonul, 

tableta, copiii din zilele noastre au posibilitatea de a viziona o multitudine de întâmplări şi povestioare din 

care învaţă să folosească obiectele de igienă, ascultă cântece şi vizionează mişcările ritmate ale acestora, 

mişcări pe care le imită de la vârste foarte mici, prin intermediul jocurilor învaţă să respecte reguli, să 

câştige sau să piardă, reţine informaţii, învaţă să citească şi chiar să scrie. 

Părinţii însă au un rol decisiv în formarea copilului. Ei au misiunea grea de a alege ceea ce este mai 

bine pentru copil. În multe cazuri, părinţii sunt foarte permisivi şi, din această cauză, copilul va urma un 

comportament libertin şi va reacţiona corespunzător la primul refuz, sau la prima problemă serioasă pe care 

singur o va putea rezolva. 

Încă de mici, copiii trebuie să ştie adevărul, să ştie ce înseamnă respectul şi preţuirea obiectelor din 

jur. Începând cu jucăriile şi cărţile vor putea învăţa să aibă grijă de lucruri, să le aşeze la loc şi să menţină 

ordinea în camera lor, să se îmbrace şi să se dezbrace singuri, să-şi aşeze frumos hăinuţele, să ştie care sunt 

obiectele importante din casă şi să respecte cuvântul părinţilor sau bunicilor. 

Iubirea înseamnă educaţie, de aceea „meseria de părinte” este cea mai grea. E asemenea unei mănuşi, 

care la început este prea largă, apoi devine prea strâmtă şi, pe măsură ce părintele îşi cunoaşte copilul şi 

scopul, aceasta se mulează perfect. 
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„CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 

TUTUNARU NATALIA DANIELA 
 

„Cei şapte ani de acasă” reprezintă educaţia primită de un copil în mediul familial până la împlinirea 

vârstei şcolare. Părinţii sunt primii şi cei mai importanţi educatori ai copilului. 

Ei sunt modelele pe care copiii le văd şi le imită. Convins de puterea exemplului familial marele 

pedagog John Locke afirma: „Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ce nu vreţi să imite”. 

Dezvoltarea armonioasă a copilului depinde de climatul familial care este un ansamblu de stări 

psihice, atitudini ale grupului familial şi relaţionarea interpersonală. Acest climat este pozitiv sau negativ. 

Într-un climat educativ pozitiv, părinţii trebuie să fie calmi, echilibraţi în raporturile cu copiii dar în 

acelaşi timp să impună şi respectarea unor reguli de disciplină. 

Formarea unor deprinderi de comportament precum: cinstea, respectul, politeţea, ordinea, decenţa în 

vorbire şi atitudini, cumpătarea revine tot familiei, părintele fiind un exemplu pentru copilul lui. Părinţii le 

spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce este frumos şi ce este urât în comportamentul altor persoane sau 

personaje, ce e drept şi ce e nedrept. 

Astfel, părinţii îşi ajută copilul să-şi evalueze comportamentul său şi pe al celor din jur. Dezvoltarea 

morală corectă este extrem de importantă pentru viitorul copilului. 

Părinţii sunt cei care au datoria de a-şi înconjura copilul cu dragoste, cu grijă, cu căldură sufletească 

şi cu înţelegere. Dar câţi părinţi înţeleg cu adevărat responsabilitatea rolului de părinte? 

Lipsa afecţiunii arătate copiilor în primii ani de viaţă, anumite comportamente negative ale părinţilor 

surprinse de copii, nerespectarea unor norma şi valori sociale sunt factori care vor duce la comportamente 

deviante ale viitorilor adolescenţi. 

Astfel, până la vârsta şcolară, responsabilitatea educaţiei copilului revine părinţilor, care trebuie să-

şi înveţe copilul să aibă „cei şapte nai de acasă”. 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

OLARIU VIORICA 
GRADINITA NR. 2 LUNCA 

VIRFU CIMPULUI, BOTOSANI 
 
 De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 

personae ori a unui copil, ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos, nu are ,,cei sapte ani de-
acasa”.Consideram astfel ca nu a primit o educatie potrivita, ori nu si-a insusit diverse norme ori reguli de 
politete in special. Aceasta expresie defineste tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si 
atitudini acumulate in primii sapte ani de viata. 

 Primii sapte ani de viata reprezinta o perioada de timp in care dezvoltarea psihica este foarte intensa 
deoarece copilul are capacitatea foarte mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj. 

 Trecand peste realitatea ca nu prea mai exista , cei sapte ani de acasa, deoarece copiii sunt inclusi in 
diferite forme educationale inca de la varste fragede, ramane ideea de la de la baza acestei expresii: normele 
de conduita se invata din familie. Acest mediu este cel in care copilul deprinde principalele reguli de buna 
purtare, cel mai adesea prin imitare decat printr-un comportament constient, iar varsta primei copilarii este 
esentiala in conturarea si achizitia normelor unui comportament social corect. 

 La varsta prescolara copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata ( 
mama,tata); va exista astfel o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii 
de sine. Nu este de ajuns sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente ( (furie, dezamagire, tristete) precum si a dorintelor si a nevoilor. Binenteles ca asta 
nu inseamna ca vom fi permanent stresati de cum vorbim, ne purtam sau reactionam la cei din jur. Va trebui 
insa sa ne impunem anumite limite, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul 
sa poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata noastra cat si din cele 
negative.  

De retinut : 
-invata-l sa se poarte frumos – bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului. 
-stabileste si impune reguli si limite in comportamentul copilului. 
-comunica cat mai mult cu el – comunicarea este secretul unei relatii solide intre parinti si copii; 

limiteaza timpul petrecut la televizor sau calculator si concentreaza-te in educatia lui pe arta conversatiei. 
 -invata-l sa iubeasca lectura si cartile – incepe inca de cand e bebelus, citindu-I povesti, apoi, treptat, 

lasa-l pe el sa exploreze pana cand invata sa citeasca sis a se bucure singur de ele. 
-lasa-l sa se bucure de copilarie –nnu incerca sa faci din el un geniu inainte de vreme; permite-I 

copilului sa socializeze, sa se distreze si relaxeze, dar mai ales sa se joace din plin. 
-nu abuza in nici-un felde copil – fizic, emotional, verbal; evita educatia ,,cu palma la fund” si 

concentreaza-te pe disciplina pozitiva. 
-invata-l sa spuna mereu adevarul – si aceasta este o lectie pe care o invata cel mai bine de la tine,. 

Copilul imita ceea ce vede si aude in jurul lui. 
-petrece cat mai mult timp cu el – fii un parinte implicat si devotat iar cei sapte ani de acasa vor 

oglindi efortul si calitatea timpului petrecut cu el. 
-iubeste-l neconditionat si arata-I zilnic asta ! Iubeste-l indiferent de note, de felul cum arata, de 

performanta intelectuala, fizica sau de alta natura. Nu glumi pe seama lui, nu ii pune porecle si spune-I 
zilnic ca il iubesti. 
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Concluzionând, putem spune că soluția corectă la întrebarea legată de accesul copiilor preșcolari la 
tablete și telefoane mobile constă în limitare. Nerecomandată la vârste mici (până în 3 ani), tableta cu 
precădere poate deveni un instrument util de învățare în cazul preșcolarului începând cu grupa mică atât 
timp cât accesul îi este limitat și monitorizat. Odată cu creșterea în vârstă, o fereastră mai mare de timp 
poate fi dedicată, fără a însă a afecta celelalte activități specifice vârstei: joaca cu ceilalți copii, timpul 
petrecut cu familia și activitățile fizice în aer liber. 
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